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1. Atos da Presidência
Designações
Portaria TC Nº: 188/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 36 da
Lei Complementar nº 58/2003, e conforme CI DIAFI Nº 0215/2019,
RESOLVE designar JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA, matrícula
370.357-6, para substituir ATAMILDE ALVES DO NASCIMENTO
SILVA, matrícula 370.084-4, na Função de Confiança de Chefe de
Divisão, com lotação na DIAGM VII, desde o dia 11 de novembro do
corrente ano, enquanto durar o afastamento da titular, ora em gozo de
férias.
Conselheiro ANTÔNIO NOMINANDO DINIZ FILHO
Presidente em exercício
Portaria TC Nº: 189/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 36 da
Lei Complementar nº 58/2003, e conforme Documento TC Nº
77345/19,
RESOLVE designar CARLOS AUGUSTO ZAMBONI LINS, matrícula
370.624-9, para substituir FABIANNE BARROS RODRIGUES,
matrícula 370.682-6, na Função de Confiança de Secretário de Chefe
de Departamento, com lotação no DEAGM II, desde o dia 11 de
novembro do corrente ano, enquanto durar o afastamento da titular,
ora em tratamento de saúde.
Conselheiro ANTÔNIO NOMINANDO DINIZ FILHO
Presidente em exercício

Subproc.-Geral da 2ª Câmara
Marcílio Toscano Franca Filho
Procuradores
Elvira Samara Pereira de Oliveira
Sheyla Barreto Braga de Queiroz
Luciano Andrade Farias
Bradson Tibério Luna Camelo

Diretor Executivo Geral
Umberto Silveira Porto
Conselheiros Substitutos
Antônio Cláudio Silva Santos
Antônio Gomes Vieira Filho
Renato Sérgio Santiago Melo
Oscar Mamede Santiago Melo

2. Atos do Tribunal Pleno
Intimação para Sessão
Sessão: 2247 - 27/11/2019 - Tribunal Pleno
Processo: 06028/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Monte Horebe
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Intimados: Marcos Eron Nogueira (Gestor(a)).

3. Atos da 1ª Câmara
Intimação para Sessão
Sessão: 2814 - 28/11/2019 - 1ª Câmara
Processo: 10797/18
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catingueira
Subcategoria: Denúncia
Exercício: 2018
Intimados: Odir Pereira Borges Filho (Gestor(a)); Rienzy de Medeiros
Brito (Interessado(a)); Silvio Jose de Araujo Andrade (Interessado(a));
Antonio Eudes Nunes da Costa Filho (Advogado(a)).

Extrato de Decisão
Ato: Acórdão AC1-TC 02083/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 12780/14
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2011
Interessados: Adriano Cézar Galdino de Araújo (Gestor(a)); Hélio
Carneiro Fernandes (Ex-Gestor(a)); Ricardo Luis Barbosa de Lima
(Ex-Gestor(a)); Ricardo Antonio Diniz de Melo (Responsável); Yuri
Simpson Lobato (Responsável); Elson Carvalho Filho (Procurador(a));
David Teixeira Costa (Interessado(a)); Armando Abilio Vieira
(Interessado(a)); Euclides Dias de Sá Filho (Advogado(a)); Juliene
Jeronimo Vieira Torres. (Advogado(a)); Frederico Augusto Cavalcanti
Bernardo (Advogado(a)); Eris Rodrigues Araujo da Silva
(Advogado(a)); Thiago Caminha Pessoa da Costa (Advogado(a));
Milena Medeiros de Alencar (Advogado(a)); Emanuella Maria de
Almeida Medeiros (Advogado(a)); Vania de Farias Castro
(Advogado(a)); Jovelino Carolino Delgado Neto (Advogado(a));
Jonathas da Silva Simoes (Advogado(a)); Edward Johnson Goncalves
de Abrantes (Advogado(a)); Bruno Lopes de Araújo (Advogado(a));
Rafael Santiago Alves (Advogado(a)); Danilo Sarmento Rocha
Medeiros (Advogado(a)); Arthur Martins Marques Navarro
(Advogado(a)); Arthur Sarmento Sales (Advogado(a)); Romero Sa
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Sarmento Dantas de Abrantes (Advogado(a)); Danilo Moura de Moura
Bastos (Advogado(a)); Camilla Ribeiro Dantas (Advogado(a)); Julienne
Lima Pontes da Costa (Advogado(a)); Indira Silva Wanderley
(Advogado(a)); Rayssa Kallyne Cruz de Luna (Advogado(a)); John
Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à revisão da aposentadoria voluntária por
idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição do Sr.
Armando Abílio Vieira, matrícula n.º 50.192-1, que ocupava o cargo de
Médico, com lotação na Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Humano - SEDH, acordam, por unanimidade, os Conselheiros
integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada nesta data, com a
ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira,
bem como as convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio
Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade
do voto do relator a seguir, em extinguir o processo sem julgamento do
mérito e determinar o arquivamento dos autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02084/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 11991/15
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência do Município de
Cajazeiras
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2014
Interessados: Francisco Gomes de Araújo (Responsável); Armando
Viana Leite (Responsável); José Erivaldo Vieira (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pelo Instituto de
Previdência e Assistência Social Municipal de Cajazeiras - IPAM ao
Sr. José Erivaldo Vieira, matrícula n.º 0009732, que ocupava o cargo
de Professor de Educação Básica, com lotação na Secretaria de
Educação do Município de Cajazeiras/PB, acordam, por unanimidade,
os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada
nesta data, com a ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio
Filgueiras Nogueira, bem como as convocações dos Conselheiros
Substitutos Antônio Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago
Melo, na conformidade do voto do relator a seguir, em extinguir o
processo sem julgamento do mérito e determinar o arquivamento dos
autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02085/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 03499/17
Jurisdicionado: Instituto de Prev. Municipal de Pedras de Fogo
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Interessados: Severino Alves da Silva Junior (Responsável); Hugo
Leonardo
Silva de Souza
(Interessado(a)); CLAUDINETE
CAVALCANTI FERREIRA DA SILVA (Interessado(a)); Lucian Herlan
Santos da Silva (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pelo Instituto de
Previdência Municipal de Pedras de Fogo - IPAM a Sra. Claudinete
Cavalcanti Ferreira da Silva, matrícula n.º 793-5, que ocupava o cargo
de Professora A, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e
Esporte da Comuna, acordam, por unanimidade, os Conselheiros
integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada nesta data, com a
ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira e
as convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio Gomes Vieira
Filho e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade do voto do
relator a seguir, em: 1) ASSINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que o
Diretor Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Pedras de
Fogo - IPAM, Sr. Severino Alves da Silva Júnior, torne sem efeito a
Portaria IPAM N.º 017, datada de 01 de junho de 2012, e faça a Sra.
Claudinete Cavalcanti Ferreira da Silva retornar às suas atividades
laborais, porquanto, além da incorreta fundamentação legal do ato e
da carência de documentos necessários ao exame da matéria, não foi
atendido o requisito de idade mínima para inativação da servidora no
cargo de professora, conforme exposto pelos peritos deste Sinédrio de
Contas, fls. 94/97. 2) INFORMAR à mencionada autoridade que a
documentação correlata deverá ser anexada aos autos no lapso
temporal estabelecido, decorrido o qual, o processo retornará à
apreciação desta Câmara.

Ato: Acórdão AC1-TC 02082/19
Sessão: 2811 - 07/11/2019
Processo: 05542/17
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Lucena
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Interessados: Francisco dos Santos (Gestor(a)); Kennedy Batista da
Costa (Ex-Gestor(a)); João Gilberto Carneiro Ismael da Costa
(Contador(a)); Severino da Silva (Contador(a)); Francisco Carlos Meira
da Silva (Advogado(a)); Marco Aurélio de Medeiros Villar
(Advogado(a)).
Decisão: ACORDAM OS MEMBROS DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, em sessão
realizada nesta data, em: a) Julgar regulares com ressalvas as contas
da Mesa da Câmara Municipal de Lucena, relativas ao exercício de
2016, de responsabilidade do então gestor, Sr. Kennedy Batista da
Costa; b) Relevar a falha tocante a insuficiência financeira e declare o
atendimento às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal; c)
Expedir recomendação ao então gestor e ao atual no sentido de evitar
a ocorrência das falhas apontadas no relatório do Órgão Auditor em
prestações de contas futuras, sob pena de repercussão negativa na
análise de suas contas e cominação de multa; d) Encaminhar a
informação de não recolhimento à receita Federal do Brasil tocante ao
IRRF e parcelamento de débitos previdenciários, para as providências
a seu cargo. e) Expedir comunicação da presente decisão ao
denunciante.
Ato: Acórdão AC1-TC 02086/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 08350/17
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do
Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2012
Interessados: Diego de França Medeiros (Responsável); Emanuelly
Batista de Souza (Interessado(a)); Azenete Estevão Rufino
(Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Bayeux - IPAM
a Sra. Azenete Estevão Rufino, matrícula n.º 0550, que ocupava o
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com lotação na Secretaria de
Ação Social do Município de Bayeux/PB, acordam, por unanimidade,
os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada
nesta data, com a ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio
Filgueiras Nogueira, bem como as convocações dos Conselheiros
Substitutos Antônio Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago
Melo, na conformidade do voto do relator a seguir, com base no art.
71, inciso VIII, da Constituição do Estado da Paraíba, em: 1) ASSINAR
o prazo de 30 (trinta) dias para que o Diretor Superintendente do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de
Bayeux - IPAM, Sr. Diêgo de França Medeiros, CPF n.º 031.612.27425, retifique e, em seguida, publique o ato concessivo da
aposentadoria da Sra. Azenete Estevão Rufino, fazendo constar na
fundamentação o art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda
Constitucional n.º 41/2003, consoante exposto pelos peritos deste
Pretório de Contas, fls. 51/53. 2) INFORMAR à mencionada
autoridade que a documentação correlata deverá ser anexada aos
autos no lapso temporal estabelecido, decorrido o qual, o processo
retornará à apreciação desta Câmara.
Ato: Acórdão AC1-TC 02087/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 19613/17
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de Santa Rita
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Interessados: Thacio da Silva Gomes (Responsável); IVONEIDE
SABINO DA SILVA (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pelo Instituto de
Previdência do Município de Santa Rita - IPREVSR a Sra. Ivoneide
Sabino da Silva, matrícula n.º 5949, que ocupava o cargo de
Professora, com lotação na Secretaria de Educação do Município de
Santa Rita/PB, acordam, por unanimidade, os Conselheiros
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integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada nesta data, com a
ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira,
bem como as convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio
Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade
do voto do relator a seguir, em: 1) CONCEDER REGISTRO ao
referido ato de aposentadoria. 2) DETERMINAR o arquivamento dos
autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02088/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 20198/17
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de Santa Rita
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Interessados: Thacio da Silva Gomes (Responsável); JULIA
SOLANGE DANTAS MOREIRA DE PAIVA (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pelo Instituto de
Previdência do Município de Santa Rita - IPREVSR a Sra. Julia
Solange Dantas Moreira de Paiva, matrícula n.º 10573, que ocupava o
cargo de Odontóloga, com lotação na Secretaria de Saúde do
Município de Santa Rita/PB, acordam, por unanimidade, os
Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada nesta
data, com a ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras
Nogueira, bem como as convocações dos Conselheiros Substitutos
Antônio Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago Melo, na
conformidade do voto do relator a seguir, em: 1) CONCEDER
REGISTRO ao referido ato de aposentadoria. 2) DETERMINAR o
arquivamento dos autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02089/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 07843/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Interessados: Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque
(Responsável); Joao Paulo Barreto de Azevedo (Interessado(a));
CLARICIO JOSÉ CAVALCANTE (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pelo Instituto de
Previdência do Município de João Pessoa - IPMJP ao Sr. Claricio José
Cavalcante, matrícula n.º 18.225-7, que ocupava o cargo de Professor
de Educação Básica II, com lotação na Secretaria da Educação e
Cultura do Município de João Pessoa/PB, acordam, por unanimidade,
os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada
nesta data, com a ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio
Filgueiras Nogueira, bem como as convocações dos Conselheiros
Substitutos Antônio Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago
Melo, na conformidade do voto do relator a seguir, em: 1) CONCEDER
REGISTRO ao referido ato de aposentadoria. 2) DETERMINAR o
arquivamento dos autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02090/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 08958/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Interessados: Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque
(Responsável); Joao Paulo Barreto de Azevedo (Interessado(a));
SEVERINA GALDINO DA SILVA (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pelo Instituto de
Previdência do Município de João Pessoa - IPMJP a Sra. Severina
Galdino da Silva, matrícula n.º 12.781-7, que ocupava o cargo de
Merendeira, com lotação na Secretaria da Educação e Cultura do
Município de João Pessoa/PB, acordam, por unanimidade, os
Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada nesta
data, com a ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras
Nogueira, bem como as convocações dos Conselheiros Substitutos
Antônio Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago Melo, na

conformidade do voto do relator a seguir, em: 1) CONCEDER
REGISTRO ao referido ato de aposentadoria. 2) DETERMINAR o
arquivamento dos autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02091/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 09553/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de Santa Rita
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Interessados: Thacio da Silva Gomes (Responsável); SEVERINO
BEZERRA ALVARINO (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria por invalidez com proventos
proporcionais concedida pelo Instituto de Previdência do Município de
Santa Rita - IPREVSR ao Sr. Severino Bezerra Alvarino, matrícula n.º
51773, que ocupava o cargo de Vigia (Zona Urbana), com lotação na
Secretaria de Infraestrutura do Município de Santa Rita/PB, acordam,
por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, em
sessão realizada nesta data, com a ausência justificada do
Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, bem como as
convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio Gomes Vieira Filho
e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade do voto do relator a
seguir, em: 1) CONCEDER REGISTRO ao referido ato de
aposentadoria. 2) DETERMINAR o arquivamento dos autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02092/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 09769/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de Santa Rita
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Interessados: Thacio da Silva Gomes (Responsável); VERA LUCIA
VELOSO DE SOUSA (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por idade com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição concedida pelo
Instituto de Previdência do Município de Santa Rita - IPREVSR a Sra.
Vera Lúcia Veloso de Sousa, matrícula n.º 0100178, que ocupava o
cargo de Instrutor de Profissionalização - Pintura em Tecido (Zona
Urbana), com lotação na Secretaria de Bem Estar e Ação Comunitária
do Município de Santa Rita/PB, acordam, por unanimidade, os
Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada nesta
data, com a ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras
Nogueira, bem como as convocações dos Conselheiros Substitutos
Antônio Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago Melo, na
conformidade do voto do relator a seguir, em: 1) CONCEDER
REGISTRO ao referido ato de aposentadoria. 2) DETERMINAR o
arquivamento dos autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02081/19
Sessão: 2811 - 07/11/2019
Processo: 03004/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bayeux
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2019
Interessados: Gutemberg De Lima Davi (Gestor(a)); Emanoel da
Silva Alves (Interessado(a)); Dyego Maradona Assis de Moura
(Interessado(a)); MAURI BATISTA DA SILVA (Interessado(a)); Adriano
Martins de Lima (Interessado(a)).
Decisão: ACORDAM OS MEMBROS INTEGRANTES DA 1ª
CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à
unanimidade, em sessão realizada nesta data em: 1. À vista das
falhas de caráter formal apontadas pela unidade de instrução, Julgar
regular com ressalvas o processo Administrativo de Dispensa de
Licitação de nº 02/2019, seguida do contrato 06/2019 e de seu 1º
Aditivo; 2.Recomendar ao Prefeito e, bem assim, ao Secretário da
Infraestrutura estrita observância às normas estipuladas pela lei
8.666/93 (Lei de Licitações), especialmente com relação à observância
das hipóteses de realização de contratações emergenciais. 3.
Determinar o traslado de cópia desta decisão para os autos do
Processo de Acompanhamento de Gestão do Prefeito de Bayeux,
relativa ao exercício de 2019 (Processo TC 0268/19). 4. Determinar o
arquivamento do presente processo.
Ato: Acórdão AC1-TC 02094/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
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Processo: 05576/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Interessados: Yuri Simpson Lobato (Responsável); LAURO DOS
SANTOS ALMEIDA (Interessado(a)); MARINALVA GUEDES
ALMEIDA (Interessado(a)); Francisco Rafael Melo Patricio
(Interessado(a)); Camilla Ribeiro Dantas (Advogado(a)); Indira Silva
Wanderley (Advogado(a)); Frederico Augusto Cavalcanti Bernardo
(Advogado(a)); Eris Rodrigues Araujo da Silva (Advogado(a)); Milena
Medeiros de Alencar (Advogado(a)); Emanuella Maria de Almeida
Medeiros (Advogado(a)); Thiago Caminha Pessoa da Costa
(Advogado(a)); Vania de Farias Castro (Advogado(a)); Julienne Lima
Pontes da Costa (Advogado(a)); Juliene Jeronimo Vieira Torres
(Advogado(a)); Jonathas da Silva Simoes (Advogado(a)); Roberto
Alves de Melo Filho (Advogado(a)); Jovelino Carolino Delgado Neto
(Advogado(a)); Euclides Dias de Sa Filho (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à pensão vitalícia concedida pela Paraíba
Previdência - PBPREV a Sra. Marinalva Guedes Almeida, acordam,
por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, em
sessão realizada nesta data, com a ausência justificada do
Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, bem como as
convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio Gomes Vieira Filho
e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade do voto do relator a
seguir, em: a) CONCEDER REGISTRO ao referido feito. b)
DETERMINAR o arquivamento dos autos.

Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Yuri Simpson Lobato (Responsável); ITAMAR BRASIL
(Interessado(a)); Francisco Rafael Melo Patricio (Interessado(a));
Camilla Ribeiro Dantas (Advogado(a)); Juliene Jeronimo Vieira Torres
(Advogado(a)); Julienne Lima Pontes da Costa (Advogado(a));
Jonathas da Silva Simoes (Advogado(a)); Euclides Dias de Sa Filho
(Advogado(a)); Frederico Augusto Cavalcanti Bernardo (Advogado(a));
Eris Rodrigues Araujo da Silva (Advogado(a)); Indira Silva Wanderley
(Advogado(a)); Milena Medeiros de Alencar (Advogado(a)); Emanuella
Maria de Almeida Medeiros (Advogado(a)); Thiago Caminha Pessoa
da Costa (Advogado(a)); Vania de Farias Castro (Advogado(a));
Roberto Alves de Melo Filho (Advogado(a)); Jovelino Carolino Delgado
Neto (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pela Paraíba
Previdência - PBPREV ao Sr. Itamar Brasil, matrícula n.º 270.452-8,
que ocupava o cargo de Assistente Legislativo, com lotação na
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, acordam, por
unanimidade, os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, em
sessão realizada nesta data, com a ausência justificada do
Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, bem como as
convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio Gomes Vieira Filho
e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade do voto do relator a
seguir, em: 1) CONCEDER REGISTRO ao referido ato de
aposentadoria. 2) DETERMINAR o arquivamento dos autos.

Ato: Acórdão AC1-TC 02096/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 07031/19
Jurisdicionado: Fundo de Aposentadoria e Pensão de Barra de
Santa Rosa
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Interessados: Hugo de Oliveira Almeida (Responsável); JOSÉ
RONALDO SANTOS (Interessado(a)); Josineide da Silva Santos
(Interessado(a)); WILLYAN SILVA SANTOS (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à pensão vitalícia concedida a Sra. Josineide
da Silva Santos e a pensão temporária outorgada ao menor Willyan
Silva Santos pelo Fundo de Aposentadoria e Pensão de Barra de
Santa Rosa - FAPEN, acordam, por unanimidade, os Conselheiros
integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada nesta data, com a
ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira,
bem como as convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio
Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade
do voto do relator a seguir, em: a) CONCEDER REGISTRO aos
referidos atos. b) DETERMINAR o arquivamento dos autos.

Ato: Acórdão AC1-TC 02103/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 13695/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Yuri Simpson Lobato (Responsável); MARIA DO BOM
CONSELHO DA SILVA (Interessado(a)); Francisco Rafael Melo
Patricio (Interessado(a)); Euclides Dias de Sa Filho (Advogado(a));
Frederico Augusto Cavalcanti Bernardo (Advogado(a)); Milena
Medeiros de Alencar (Advogado(a)); Vania de Farias Castro
(Advogado(a)); Juliene Jeronimo Vieira Torres (Advogado(a)); Julienne
Lima Pontes da Costa (Advogado(a)); Jonathas da Silva Simoes
(Advogado(a)); Camilla Ribeiro Dantas (Advogado(a)); Eris Rodrigues
Araujo da Silva (Advogado(a)); Indira Silva Wanderley (Advogado(a));
Emanuella Maria de Almeida Medeiros (Advogado(a)); Thiago
Caminha Pessoa da Costa (Advogado(a)); Roberto Alves de Melo
Filho (Advogado(a)); Jovelino Carolino Delgado Neto (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pela Paraíba
Previdência - PBPREV a Sra. Maria do Bom Conselho da Silva,
matrícula n.º 271.246-6, que ocupava o cargo de Assistente
Legislativo, com lotação na Assembleia Legislativa do Estado da
Paraíba, acordam, por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 1ª
CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA TCE/PB, em sessão realizada nesta data, com a ausência justificada
do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, bem como as
convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio Gomes Vieira Filho
e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade do voto do relator a
seguir, em: 1) CONCEDER REGISTRO ao referido ato de
aposentadoria. 2) DETERMINAR o arquivamento dos autos.

Ato: Acórdão AC1-TC 02098/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 09823/19
Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. Mun. de Campina Grande
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2016
Interessados: Antonio Hermano de Oliveira (Responsável); Raphael
Alexander Rosa Romero (Interessado(a)); MARIA DAS NEVES
OLIVEIRA
FARIAS
(Interessado(a));
LUIZ
FARIAS
DINIZ
(Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à pensão vitalícia concedida pelo Instituto de
Previdência Social dos Servidores Municipais de Campina Grande IPSEM ao Sr. Luiz Farias Diniz, acordam, por unanimidade, os
Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada nesta
data, com a ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras
Nogueira, bem como as convocações dos Conselheiros Substitutos
Antônio Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago Melo, na
conformidade do voto do relator a seguir, em: a) CONCEDER
REGISTRO ao referido ato. b) DETERMINAR o arquivamento dos
autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02100/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 11571/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência

Ato: Acórdão AC1-TC 02106/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 13772/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Yuri Simpson Lobato (Responsável); AZENETH ALVES
DA COSTA (Interessado(a)); Francisco Rafael Melo Patricio
(Interessado(a)); Milena Medeiros de Alencar (Advogado(a)); Jovelino
Carolino Delgado Neto (Advogado(a)); Emanuella Maria de Almeida
Medeiros (Advogado(a)); Indira Silva Wanderley (Advogado(a));
Camilla Ribeiro Dantas (Advogado(a)); Frederico Augusto Cavalcanti
Bernardo (Advogado(a)); Euclides Dias de Sa Filho (Advogado(a));
Vania de Farias Castro (Advogado(a)); Juliene Jeronimo Vieira Torres
(Advogado(a)); Jonathas da Silva Simoes (Advogado(a)); Thiago
Caminha Pessoa da Costa (Advogado(a)); Julienne Lima Pontes da
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Costa (Advogado(a)); Roberto Alves de Melo Filho (Advogado(a)); Eris
Rodrigues Araujo da Silva (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pela Paraíba
Previdência - PBPREV a Sra. Azeneth Alves da Costa, matrícula n.º
107.691-4, que ocupava o cargo de Psicóloga Educacional, com
lotação na Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e
Tecnologia, acordam, por unanimidade, os Conselheiros integrantes
da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada nesta data, com a ausência
justificada do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, bem como
as convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio Gomes Vieira
Filho e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade do voto do
relator a seguir, em: 1) CONCEDER REGISTRO ao referido ato de
aposentadoria. 2) DETERMINAR o arquivamento dos autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02108/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 14077/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Yuri Simpson Lobato (Responsável); Pedro Severino
de Sousa (Interessado(a)); Francisco Rafael Melo Patricio
(Interessado(a)); Camilla Ribeiro Dantas (Advogado(a)); Milena
Medeiros de Alencar (Advogado(a)); Vania de Farias Castro
(Advogado(a)); Euclides Dias de Sa Filho (Advogado(a)); Frederico
Augusto Cavalcanti Bernardo (Advogado(a)); Eris Rodrigues Araujo da
Silva (Advogado(a)); Emanuella Maria de Almeida Medeiros
(Advogado(a)); Jonathas da Silva Simoes (Advogado(a)); Thiago
Caminha Pessoa da Costa (Advogado(a)); Juliene Jeronimo Vieira
Torres (Advogado(a)); Julienne Lima Pontes da Costa (Advogado(a));
Indira Silva Wanderley (Advogado(a)); Roberto Alves de Melo Filho
(Advogado(a)); Jovelino Carolino Delgado Neto (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pela Paraíba
Previdência - PBPREV ao Sr. Pedro Severino de Sousa, matrícula n.º
5.833-5, que ocupava o cargo de Técnico de Nível Médio Estrada IX7,
com lotação no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da
Paraíba - DER/PB, acordam, por unanimidade, os Conselheiros
integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada nesta data, com a
ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira,
bem como as convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio
Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade
do voto do relator a seguir, em: 1) CONCEDER REGISTRO ao
referido ato de aposentadoria. 2) DETERMINAR o arquivamento dos
autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02109/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 14190/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Yuri Simpson Lobato (Responsável); FRANCISCA DA
SILVA DANTAS (Interessado(a)); Francisco Rafael Melo Patricio
(Interessado(a)); Juliene Jeronimo Vieira Torres (Advogado(a));
Julienne Lima Pontes da Costa (Advogado(a)); Indira Silva Wanderley
(Advogado(a)); Jovelino Carolino Delgado Neto (Advogado(a));
Frederico Augusto Cavalcanti Bernardo (Advogado(a)); Euclides Dias
de Sa Filho (Advogado(a)); Emanuella Maria de Almeida Medeiros
(Advogado(a)); Jonathas da Silva Simoes (Advogado(a)); Camilla
Ribeiro Dantas (Advogado(a)); Milena Medeiros de Alencar
(Advogado(a)); Vania de Farias Castro (Advogado(a)); Eris Rodrigues
Araujo da Silva (Advogado(a)); Roberto Alves de Melo Filho
(Advogado(a)); Thiago Caminha Pessoa da Costa (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pela Paraíba
Previdência - PBPREV a Sra. Francisca da Silva Dantas, matrícula n.º
661.514-7, que ocupava o cargo de Agente de Serviços Auxiliares,
com lotação na Fundação de Desenvolvimento da Criança e do
Adolescente - FUNDAC, acordam, por unanimidade, os Conselheiros
integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DA PARAÍBA - TCE/PB, em sessão realizada nesta data, com a
ausência justificada do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira,

bem como as convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio
Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade
do voto do relator a seguir, em: 1) CONCEDER REGISTRO ao
referido ato de aposentadoria. 2) DETERMINAR o arquivamento dos
autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02113/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 14193/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Interessados: Yuri Simpson Lobato (Responsável); Maria das Gracas
de Medeiros Nobrega (Interessado(a)); Jose Alviano da Nobrega
(Interessado(a)); Francisco Rafael Melo Patricio (Interessado(a));
Camilla Ribeiro Dantas (Advogado(a)); Frederico Augusto Cavalcanti
Bernardo (Advogado(a)); Eris Rodrigues Araujo da Silva
(Advogado(a)); Milena Medeiros de Alencar (Advogado(a)); Emanuella
Maria de Almeida Medeiros (Advogado(a)); Thiago Caminha Pessoa
da Costa (Advogado(a)); Vania de Farias Castro (Advogado(a));
Juliene Jeronimo Vieira Torres (Advogado(a)); Julienne Lima Pontes
da Costa (Advogado(a)); Jonathas da Silva Simoes (Advogado(a));
Indira Silva Wanderley (Advogado(a)); Roberto Alves de Melo Filho
(Advogado(a)); Euclides Dias de Sa Filho (Advogado(a)); Jovelino
Carolino Delgado Neto (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à pensão vitalícia concedida pela Paraíba
Previdência - PBPREV a Sra. Maria das Graças de Medeiros Nóbrega,
acordam, por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 1ª
CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA TCE/PB, em sessão realizada nesta data, com a ausência justificada
do Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, bem como as
convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio Gomes Vieira Filho
e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade do voto do relator a
seguir, em: a) CONCEDER REGISTRO ao referido feito. b)
DETERMINAR o arquivamento dos autos.
Ato: Acórdão AC1-TC 02115/19
Sessão: 2812 - 14/11/2019
Processo: 15208/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Interessados: Yuri Simpson Lobato (Responsável); ANSELMO
JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA (Interessado(a)); Francisco
Rafael Melo Patricio (Interessado(a)); Euclides Dias de Sa Filho
(Advogado(a)); Milena Medeiros de Alencar (Advogado(a)); Jonathas
da Silva Simoes (Advogado(a)); Indira Silva Wanderley (Advogado(a));
Thiago Caminha Pessoa da Costa (Advogado(a)); Juliene Jeronimo
Vieira Torres (Advogado(a)); Julienne Lima Pontes da Costa
(Advogado(a)); Vania de Farias Castro (Advogado(a)); Camilla Ribeiro
Dantas (Advogado(a)); Frederico Augusto Cavalcanti Bernardo
(Advogado(a)); Eris Rodrigues Araujo da Silva (Advogado(a));
Emanuella Maria de Almeida Medeiros (Advogado(a)); Roberto Alves
de Melo Filho (Advogado(a)); Jovelino Carolino Delgado Neto
(Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
caracterizado, referentes à aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais concedida pela Paraíba
Previdência - PBPREV ao Sr. Anselmo Jackson Rodrigues de
Almeida, matrícula n.º 76.000-5, que ocupava o cargo de Técnico de
Nível Médio, com lotação na Secretaria de Estado da Saúde, acordam,
por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, em
sessão realizada nesta data, com a ausência justificada do
Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, bem como as
convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio Gomes Vieira Filho
e Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade do voto do relator a
seguir, em: 1) CONCEDER REGISTRO ao referido ato de
aposentadoria. 2) DETERMINAR o arquivamento dos autos.

Comunicações
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 11888/18
Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. do Munic. de São José
dos Ramos
Subcategoria: Aposentadoria
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Exercício: 2018
Citados: Andre Andrade Barbosa (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 02527/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tavares
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2019
Citados: Luiz Pereira de Sousa (Interessado(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 03678/19
Jurisdicionado: Instituto de Previdência dos Servidores de Cuité
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Vicente Ferreira de Medeiros Filho (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 03706/19
Jurisdicionado: Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de
Esperança
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Enio silva Nascimento (Advogado(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 03757/19
Jurisdicionado: Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de
Esperança
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Enio silva Nascimento (Advogado(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 07106/19
Jurisdicionado: Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de
Esperança
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Enio silva Nascimento (Advogado(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 07119/19
Jurisdicionado: Fundo de Previdência Social dos Serv. do Mun. de
Esperança
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Enio silva Nascimento (Interessado(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 15636/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 15677/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Adriano Cézar Galdino de Araújo (Gestor(a)).

Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 16597/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 16881/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Reforma
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 16916/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17005/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17022/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17071/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17072/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18144/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18265/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
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Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

4. Atos da 2ª Câmara
Intimação para Sessão

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18270/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Sessão: 2975 - 03/12/2019 - 2ª Câmara
Processo: 15633/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape
Subcategoria: Inspeção Especial de Gestão de Pessoal
Exercício: 2017
Intimados: Djair Magno Dantas (Gestor(a)); Neuzomar de Souza Silva
(Contador(a)); Maria Salete Magna de Souza (Assessor Técnico);
Leonardo Paiva Varandas (Advogado(a)).

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18272/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Sessão: 2975 - 03/12/2019 - 2ª Câmara
Processo: 13909/18
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Intimados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)); Roberto Alves de Melo
Filho (Advogado(a)).

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18273/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Sessão: 2975 - 03/12/2019 - 2ª Câmara
Processo: 01958/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Intimados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)); Roberto Alves de Melo
Filho (Advogado(a)).

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18400/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18419/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18509/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 19051/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 19069/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Intimação para Defesa
Processo: 05519/17
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Municipio de Brejo do
Cruz
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Intimados: Camila Maria Marinho Lisboa Alves (Advogado(a));
Hevandro José Fernandes (Gestor(a)).
Prazo:
15
dias
Nota: Com vistas à apresentação de defesa no tocante as
irregularidades apontadas pela Auditoria no relatório técnico de fls.
885/892.
Processo: 15660/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Intimados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Prazo:
15
dias
Nota: Para, no prazo regimental, se manifestar acerca do relatório
técnico de fls. 106/107.

Prorrogação de Prazo para Defesa
Processo: 19343/19
Jurisdicionado: Câmara Municipal de João Pessoa
Subcategoria: Denúncia
Exercício: 2019
Citado: NILMARA DE CARVALHO BRAGA, Interessado(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por
determinação do relator.

Comunicações
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 11854/16
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
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Subcategoria: Concurso
Exercício: 2016
Citados: Jacqueline Fernandes de Gusmao (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 11854/16
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Subcategoria: Concurso
Exercício: 2016
Citados: Maria das Gracas Aquino Teixeira da Rocha (Assessor
Técnico).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 05519/17
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Municipio de Brejo do
Cruz
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Citados: José Tavares Linhares (Contador(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 05758/17
Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Pilõezinhos
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Citados: Solonildo Batista dos Santos (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 12340/19
Jurisdicionado: Fundo de Previdência de Sapé
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Thais Emilia Diniz Mendes de Araujo Costa (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 15430/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 15451/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 15637/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 20543/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Subcategoria: Inspeção Especial de Gestão de Pessoal
Exercício: 2019
Citados: Vitor Hugo Peixoto Castelliano (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

5. Alertas
Processo: 00206/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Câmara Municipal de São José do Sabugí
Interessados: Sr(a). Idalete Nobrega da Costa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01982/19: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59
da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer
os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até
mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de São José do Sabugi,
sob a responsabilidade da Presidente IDALETE NÓBREGA DA
COSTA, no sentido de que adote medidas de prevenção e/ou
correção, conforme o caso, ou ateste a presença dos requisitos
reguladores dos critérios para atender acumulação de vínculos
públicos, conforme relação acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou
aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações,
aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras
necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.
Processo: 00244/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02015/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 22,21% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00244/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
40% do total de despesas, ou seja, R$16.259.259,20; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
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(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Tendo em vista que há fixação de
dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Déficit primário
esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º,
§1º da LC nº 101/00.
Processo: 00253/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aparecida
Interessados: Sr(a). Julio Cesar Queiroga de Araujo (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02002/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Aparecida, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Julio Cesar Queiroga de Araujo, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) A previsão
de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi
superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo
Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 22,82% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00253/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$12.817.189,50; c) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d) Fixação de despesas em
Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em montante
inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",
"1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram
no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS),
contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de
2012; g) Despesa com pessoal fixada para o Município em percentual
superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente Líquida,
conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; h)
Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais,

alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º
da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de
2020; i) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um
dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e
"32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00262/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Baia da Traição
Interessados: Sr(a). Euclides Sérgio Costa De Lima Junior
(Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02001/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Baia da Traição, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Euclides Sérgio Costa De Lima Junior, no sentido
de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 12,1% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00262/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$15.171.314,50; d) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; e) O nível de Despesa Total com
Pessoal (DTP) do Município foi fixado em valor 5,04% inferior ao
montante de despesas com pessoal projetado para 2019. Nesse
contexto, caso tal diferença não reflita um real esforço da
administração para adequação de seus gastos com pessoal, alerta-se
para a existência de subestimação das DTP fixadas no projeto em
análise, fato esse que acarreta a distorção dos indicadores de pessoal
calculados em relação ao PLOA 2020 para efeito de aferição do
atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; f) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
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da Educação (Lei nº 9.394/96); g) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; h) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; i) Tendo em vista que há fixação de dotação
para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a
pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020.
Processo: 00268/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bayeux
Interessados: Sr(a). Gutemberg De Lima Davi (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01990/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Bayeux, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Gutemberg De Lima Davi, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: a) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao
aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 30% do total de
despesas, ou seja, R$59.101.885,20; b) O nível de Despesa Total com
Pessoal (DTP) do Município foi fixado em valor 18,98% inferior ao
montante de despesas com pessoal projetado para 2019. Nesse
contexto, caso tal diferença não reflita um real esforço da
administração para adequação de seus gastos com pessoal, alerta-se
para a existência de subestimação das DTP fixadas no projeto em
análise, fato esse que acarreta a distorção dos indicadores de pessoal
calculados em relação ao PLOA 2020 para efeito de aferição do
atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; c) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); d) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; e) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; f) Despesa com pessoal fixada para o Poder
Executivo Municipal em percentual superior ao limite de alerta de
48,6% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59,
§1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação
de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00279/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz
Interessados: Sr(a). Francisco Dutra Sobrinho (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02005/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Brejo do Cruz, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Francisco Dutra Sobrinho, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:

a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de
2020 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art.
12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi
seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a
importância de que as receitas correntes previstas estejam
compatíveis com o histórico de arrecadação dos últimos 3 anos e com
as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que
excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a
execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização
legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida
realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas
acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do
PLOA 2020, uma vez que seu valor foi 11,59% superior à maior
receita corrente líquida arrecadada nos últimos 3 exercícios,
impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com
Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de
dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em
lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA
2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes
indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de
Gestão gerado no Proc. 00279/19, sob pena de haver repercussão
negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020; b)
Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o
PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou
seja, R$27.158.861,50; c) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d)
Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
(MDE) em montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas
impostos e transferências de impostos, contrariando o que estabelece
o art. 212 da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; g) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; h) Tendo em vista que há fixação de dotação
para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a
pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; i) Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020,
contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00290/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas
Interessados: Sr(a). Francisco de Assis Rodrigues De Lima
(Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02017/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Cajazeirinhas, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Francisco de Assis Rodrigues De Lima, no
sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o
caso, relativamente aos seguintes fatos: a) Divergências entre as
receitas e despesas orçamentárias registradas no sistema SAGRES e
no Portal de Transparência.
Processo: 00299/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
Interessados: Sr(a). Leomar Benicio Maia (Gestor(a))
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Alerta TCE-PB 02004/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Catolé do Rocha, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Leomar Benicio Maia, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$30.000.000,00; c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); d) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; e) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; f) Despesa com pessoal fixada para o Poder Executivo
Municipal em percentual superior ao limite de alerta de 48,6% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 20 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00302/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Condado
Interessados: Sr(a). Caio Rodrigo Bezerra Paixão (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02018/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Condado, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Caio Rodrigo Bezerra Paixão, no sentido de que adote medidas
de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos
seguintes fatos: a) Divergências entre as receitas e despesas
orçamentárias registradas no sistema SAGRES e no Portal de
Transparência.
Processo: 00305/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Coremas
Interessados: Sr(a). Francisca Das Chagas Andrade De Oliveira
(Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02012/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Coremas, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)

Sr(a). Francisca Das Chagas Andrade De Oliveira, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem lastro real e a
deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam
feitas correções, antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de
Vereadores, dos excessos de receitas correntes indicados nos anexos
II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc.
00305/19, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 80% do total de despesas, ou seja,
R$34.420.807,20; d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; f) Tendo em vista que há fixação de dotação para
subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos
exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente
cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas de 2020; g) Tendo em vista que há fixação de
dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios
financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Déficit primário
esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º,
§1º da LC nº 101/00.
Processo: 00315/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Desterro
Interessados: Sr(a). Valtécio de Almeida Justo (Interessado(a))
Alerta TCE-PB 02016/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Desterro, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Valtécio de Almeida Justo, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
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Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
31,78% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00315/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 50% do total de
despesas, ou seja, R$13.247.388,50; d) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Tendo em vista que há fixação de
dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Déficit primário
esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º,
§1º da LC nº 101/00.
Processo: 00329/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Imaculada
Interessados: Sr(a). Aldo Lustosa da Silva (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02014/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Imaculada, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Aldo Lustosa da Silva, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao

conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00329/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$17.141.920,00; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Tendo em vista que há fixação de
dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Déficit primário
esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º,
§1º da LC nº 101/00.
Processo: 00332/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Itaporanga
Interessados: Sr(a). Divaldo Dantas (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02010/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Itaporanga, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Divaldo Dantas, no sentido de que adote medidas de prevenção
ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:
Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno, que a
Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará
concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$25.773.290,00; c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 9,03% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
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necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; h)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00333/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Itapororoca
Interessados: Sr(a). Elissandra Maria Conceicao de Brito (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01994/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Itapororoca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Elissandra Maria Conceicao de Brito, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 7,37% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00333/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$23.643.716,11; d) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; e) O nível de Despesa Total com
Pessoal (DTP) do Município foi fixado em valor 7,77% inferior ao
montante de despesas com pessoal projetado para 2019. Nesse
contexto, caso tal diferença não reflita um real esforço da
administração para adequação de seus gastos com pessoal, alerta-se
para a existência de subestimação das DTP fixadas no projeto em
análise, fato esse que acarreta a distorção dos indicadores de pessoal
calculados em relação ao PLOA 2020 para efeito de aferição do
atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; f) Fixação de
despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em
montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; g) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",

"1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); h) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; i) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; j) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00340/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juazeirinho
Interessados: Sr(a). Bevilacqua Matias Maracajá (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01988/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Juazeirinho, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Bevilacqua Matias Maracajá, no sentido de que adote medidas
de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos
seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades
gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de despesas
do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de compensação
previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código incorreto). Caso
haja algum segurado do município que tenha pertencido à regime de
previdência distinto, tal omissão constitui violação ao princípio
orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida
do PLOA 2020; c) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; d) Despesa com pessoal fixada para o Poder Executivo
Municipal em percentual superior ao limite de alerta de 48,6% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 20 da LC nº 101/00; e) Tendo em vista que há fixação de dotação
para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a
pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; f) Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020,
contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00343/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juru
Interessados: Sr(a). Luiz Galvao da Silva (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01997/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Juru, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a).
Luiz Galvao da Silva, no sentido de que adote medidas de prevenção
ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:
Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
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com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno, que a
Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará
concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 40% do total de despesas, ou seja,
R$11.053.000,00; c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 9,33% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; g) Despesa com pessoal
fixada para o Poder Executivo Municipal em percentual superior ao
limite de alerta de 48,6% da Receita Corrente Líquida, conforme
exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00; h) Tendo em
vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; i)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00350/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lucena
Interessados: Sr(a). Marcelo Sales de Mendonca (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01996/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Lucena, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Marcelo Sales de Mendonca, no sentido de que adote medidas
de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos
seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades
gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de despesas
do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no

valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 19,22% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00350/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$25.643.103,50; d) Embora tenha
instituto de previdência próprio, não houve a previsão de receita de
compensação previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código
incorreto). Caso haja algum segurado do município que tenha
pertencido à regime de previdência distinto, tal omissão constitui
violação ao princípio orçamentário da universalidade, previsto no art.
2º da Lei nº 4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita
Corrente Líquida do PLOA 2020; e) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; g) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; h) Despesa com pessoal fixada para o Poder
Executivo Municipal em percentual superior ao limite de alerta de
48,6% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59,
§1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00; i) Tendo em vista que há fixação
de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; j) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00353/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mamanguape
Interessados: Sr(a). Maria Eunice Do Nascimento Pessoa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01991/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Mamanguape, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Maria Eunice Do Nascimento Pessoa, no sentido
de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$54.111.816,10; c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); d) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
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enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; e) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao
menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas
físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita",
alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º
da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de
2020.
Processo: 00354/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Manaira
Interessados: Sr(a). Manoel Bezerra Rabelo (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02000/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Manaira, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Manoel Bezerra Rabelo, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
17,25% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00354/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em
despesas que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); d) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; e) Tendo em vista que
há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; f)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00355/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marcação
Interessados: Sr(a). Eliselma Silva de Oliveira (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01998/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Marcação, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Eliselma Silva de Oliveira, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno, que a
Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará
concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$11.700.400,00; c) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d) O
nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do Município foi fixado em
valor 7,8% inferior ao montante de despesas com pessoal projetado
para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença não reflita um real
esforço da administração para adequação de seus gastos com
pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das DTP fixadas
no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção dos
indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
e) Fixação de despesas referentes ao magistério da educação básica
em percentual inferior aos 60% exigidos pelo art. 22 da Lei nº
11.494/2007; f) Fixação de despesas em Manutenção e
Desenvolvimento de Ensino (MDE) em montante inferior ao limite
mínimo de 25% das receitas impostos e transferências de impostos,
contrariando o que estabelece o art. 212 da Constituição Federal; g)
Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito
de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o
disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; h) Despesa
com pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite
de alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do
art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; i) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; j)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00359/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mataraca
Interessados: Sr(a). Egberto Coutinho Madruga (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01999/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Mataraca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Egberto Coutinho Madruga, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
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com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
14,21% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00359/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 50% do total de
despesas, ou seja, R$18.539.579,50; d) Não foram previstas todas as
deduções de receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; e) O
nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do Município foi fixado em
valor 6,85% inferior ao montante de despesas com pessoal projetado
para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença não reflita um real
esforço da administração para adequação de seus gastos com
pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das DTP fixadas
no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção dos
indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; f)
Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); g) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; h) Tendo em vista que
há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00379/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Paulista
Interessados: Sr(a). Valmar Arruda De Oliveira (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02006/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Paulista, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Valmar Arruda De Oliveira, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de

arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
21,16% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00379/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 50% do total de
despesas, ou seja, R$19.766.544,00; d) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de compensação
previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código incorreto). Caso
haja algum segurado do município que tenha pertencido à regime de
previdência distinto, tal omissão constitui violação ao princípio
orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida
do PLOA 2020; e) Fixação de despesas em Manutenção e
Desenvolvimento de Ensino (MDE) em montante inferior ao limite
mínimo de 25% das receitas impostos e transferências de impostos,
contrariando o que estabelece o art. 212 da Constituição Federal; f)
Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); g) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; h) Tendo em vista que
há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; i) Déficit primário esperado
a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC
nº 101/00.
Processo: 00384/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Piancó
Interessados: Sr(a). Daniel Galdino de Araujo Pereira (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02011/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Piancó, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Daniel Galdino de Araujo Pereira, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
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obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$31.286.275,50; c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 7,54% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; g) Despesa com pessoal
fixada para o Poder Executivo Municipal em percentual superior ao
limite de alerta de 48,6% da Receita Corrente Líquida, conforme
exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00; h) Tendo em
vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; i)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00394/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pombal
Interessados: Sr(a). Abmael de Sousa Lacerda (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02009/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Pombal, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Abmael de Sousa Lacerda, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno, que a
Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará
concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 20% do total de despesas, ou seja,
R$17.599.600,00; c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 5,42% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e)
Despesa com pessoal fixada para o Município em percentual superior
ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme
exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; f) Despesa
com pessoal fixada para o Poder Executivo Municipal em percentual
superior ao limite de alerta de 48,6% da Receita Corrente Líquida,
conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00; g)
Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais,
alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º
da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de
2020; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um
dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e
"32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00396/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel
Interessados: Sr(a). Ricardo Pereira do Nascimento (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01993/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Princesa Isabel, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Ricardo Pereira do Nascimento, no sentido de
que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de
2020 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art.
12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi
seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a
importância de que as receitas correntes previstas estejam
compatíveis com o histórico de arrecadação dos últimos 3 anos e com
as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que
excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a
execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização
legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida
realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas
acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do
PLOA 2020, uma vez que seu valor foi 10,62% superior à maior
receita corrente líquida arrecadada nos últimos 3 exercícios,
impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com
Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de
dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em
lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA
2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes
indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de
Gestão gerado no Proc. 00396/19, sob pena de haver repercussão
negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020; b)
Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o
PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou
seja, R$30.569.750,00; c) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d)
Embora tenha instituto de previdência próprio, não houve a previsão
de receita de compensação previdenciária para o RPPS (ou foi feita
em código incorreto). Caso haja algum segurado do município que
tenha pertencido à regime de previdência distinto, tal omissão constitui
violação ao princípio orçamentário da universalidade, previsto no art.
2º da Lei nº 4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita
Corrente Líquida do PLOA 2020; e) Embora tenha arrecadado receitas
com complementação da União para o Fundeb nos dois últimos
exercícios, não foi feita a devida previsão no PLOA 2020 de tal receita,
constituindo-se ofensa ao princípio orçamentário da universalidade,
previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964. f) Fixação de despesas em
Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em montante
inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212

Página 17 de 26

Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB - Publicado em terça-feira, 19 de novembro de 2019 - Nº 2328
da Constituição Federal; g) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",
"1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); h) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; i) Tendo em vista que há fixação de dotação para
subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos
exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente
cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas de 2020; j) Tendo em vista que há fixação de
dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios
financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00405/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Interessados: Sr(a). Joaquim Hugo Vieira Carneiro (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02007/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Riacho dos Cavalos, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Joaquim Hugo Vieira Carneiro, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 8,82% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00405/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
35% do total de despesas, ou seja, R$9.678.329,50; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o

art. 19 da LC nº 101/00; g) Despesa com pessoal fixada para o Poder
Executivo Municipal em percentual superior ao limite de alerta de
48,6% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59,
§1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00; h) Tendo em vista que há fixação
de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; i) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00406/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Rio Tinto
Interessados: Sr(a). José Fernandes Gorgonho Neto (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01992/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Rio Tinto, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). José Fernandes Gorgonho Neto, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) Salienta-se,
por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020
em análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos
adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$28.807.650,00; b) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; c) O
nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do Município foi fixado em
valor 18,97% inferior ao montante de despesas com pessoal projetado
para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença não reflita um real
esforço da administração para adequação de seus gastos com
pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das DTP fixadas
no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção dos
indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de
Ensino (MDE) em montante inferior ao limite mínimo de 25% das
receitas impostos e transferências de impostos, contrariando o que
estabelece o art. 212 da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111",
"1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram
no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; g) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; h) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; i) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00413/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Interessados: Sr(a). José Alexandre De Araújo (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02013/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
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101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Santa Luzia, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). José Alexandre De Araújo, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
56,92% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00413/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 100% do total
de despesas, ou seja, R$68.135.391,00; d) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de contribuições
dos segurados para o RPPS (ou foi feita em código de receita
incorreto), o que contraria o princípio orçamentário da universalidade,
previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964, e distorce o valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020; e) Fixação de despesas em
Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em montante
inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; f) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114"
ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); g) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para
subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos
exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente
cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas de 2020; i) Tendo em vista que há fixação de
dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios
financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00413/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Interessados: Sr(a). José Alexandre De Araújo (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02022/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no

Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Santa Luzia, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). José Alexandre De Araújo, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Divergência entre o SAGRES e o Portal da Transparência do
município no que tange à despesa orçamentária da Prefeitura.
Processo: 00415/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
Interessados: Sr(a). Jose Paulo Filho (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01983/19: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59
da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer
os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até
mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Santana dos
Garrotes, sob a responsabilidade do Prefeito JOSÉ PAULO FILHO, no
sentido de que adote medidas de prevenção e/ou correção, conforme
o caso, ou ateste a presença dos requisitos reguladores dos critérios
para atender acumulação de vínculos públicos, conforme relação
acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular
NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não
dispensam a adoção de providências outras necessárias à
regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.
Processo: 00417/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Interessados: Sr(a). Terezinha Lucia Alves De Oliveira (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02020/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Santa Terezinha, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Terezinha Lucia Alves De Oliveira, no sentido de
que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: 1) Divergências entre as despesas
orçamentárias registradas no sistema SAGRES e no Portal de
Transparência.
Processo: 00419/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Bentinho
Interessados: Sr(a). Giovana Leite Cavalcanti Olimpio (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02019/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de São Bentinho, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Giovana Leite Cavalcanti Olimpio, no sentido de
que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: 1) Divergências entre as receitas e
despesas orçamentárias registradas no sistema SAGRES e no Portal
de Transparência.
Processo: 00420/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Bento
Interessados: Sr(a). Jarques Lucio Da Silva ll (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02003/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de São Bento, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Jarques Lucio Da Silva ll, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
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fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$48.084.000,00; b) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 14,01% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
c) Despesa com pessoal fixada para o Município em percentual
superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente Líquida,
conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; d)
Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais,
alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º
da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de
2020; e) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um
dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e
"32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00428/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Caiana
Interessados: Sr(a). JOSÉ LEITE SOBRINHO (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01984/19: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59
da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer
os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até
mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de São José de
Caiana, sob a responsabilidade do Prefeito JOSÉ LEITE SOBRINHO,
no sentido de que adote medidas de prevenção e/ou correção,
conforme o caso, ou ateste a presença dos requisitos reguladores dos
critérios para atender acumulação de vínculos públicos, conforme
relação acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de
celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas,
não dispensam a adoção de providências outras necessárias à
regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.
Processo: 00429/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
Interessados: Sr(a). Antonio Gomes da Costa Netto (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01985/19: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59
da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer
os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até
mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de São José de
Espinharas, sob a responsabilidade do Prefeito ANTÔNIO GOMES DA
COSTA NETTO, no sentido de que adote medidas de prevenção e/ou
correção, conforme o caso, ou ateste a presença dos requisitos
reguladores dos critérios para atender acumulação de vínculos
públicos, conforme relação acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou
aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações,
aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras
necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.
Processo: 00437/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Mamede
Interessados: Sr(a). Umberto Jefferson de Morais Lima (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01986/19: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59
da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer
os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até
mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de São Mamede, sob a
responsabilidade do Prefeito UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS
LIMA, no sentido de que adote medidas de prevenção e/ou correção,

conforme o caso, ou ateste a presença dos requisitos reguladores dos
critérios para atender acumulação de vínculos públicos, conforme
relação acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de
celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas,
não dispensam a adoção de providências outras necessárias à
regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.
Processo: 00453/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sousa
Interessados: Sr(a). Fábio Tyrone Braga de Oliveira (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02008/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Sousa, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Fábio Tyrone Braga de Oliveira, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 22,65% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00453/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
24,7% do total de despesas, ou seja, R$44.198.229,00; d) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; e) O nível de Despesa Total com
Pessoal (DTP) do Município foi fixado em valor 10,77% inferior ao
montante de despesas com pessoal projetado para 2019. Nesse
contexto, caso tal diferença não reflita um real esforço da
administração para adequação de seus gastos com pessoal, alerta-se
para a existência de subestimação das DTP fixadas no projeto em
análise, fato esse que acarreta a distorção dos indicadores de pessoal
calculados em relação ao PLOA 2020 para efeito de aferição do
atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; f) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); g) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; h) Tendo em vista que há fixação de
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dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; i) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00456/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Taperoá
Interessados: Sr(a). Jurandi Gouveia Farias (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01989/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Taperoá, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Jurandi Gouveia Farias, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
21,59% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00456/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 50% do total de
despesas, ou seja, R$20.479.600,00; d) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de compensação
previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código incorreto). Caso
haja algum segurado do município que tenha pertencido à regime de
previdência distinto, tal omissão constitui violação ao princípio
orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida
do PLOA 2020; e) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram
no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS),
contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de
2012; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas

de 2020; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; i)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00457/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tavares
Interessados: Sr(a). Luiz Pereira de Sousa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01995/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Tavares, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Luiz Pereira de Sousa, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
13,29% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00457/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 50% do total de
despesas, ou seja, R$22.319.368,50; d) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
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integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00465/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vista Serrana
Interessados: Sr(a). SERGIO GARCIA DA NOBREGA (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 01987/19: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59
da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer
os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até
mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Vista Serrana, sob a
responsabilidade do Prefeito SERGIO GARCIA DA NÓBREGA, no
sentido de que adote medidas de prevenção e/ou correção, conforme
o caso, ou ateste a presença dos requisitos reguladores dos critérios
para atender acumulação de vínculos públicos, conforme relação
acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular
NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não
dispensam a adoção de providências outras necessárias à
regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.
Documento: 74261/19
Subcategoria: LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Interessados: Sr(a). José Alexandre De Araújo (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02021/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Santa Luzia, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). José Alexandre De Araújo, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: 1. Ausência de comprovação da realização de Audiência
Pública; 2. Falta na LDO conteúdo relativo ao equilíbrio entre receitas
e despesas e à previsão de margem para expansão de despesas
obrigatórias de caráter continuado; 3. O Anexo de Metas Fiscais não
segue integralmente o modelo definido pela STN, bem como não
contém metodologia e memória de cálculo; 4. As metas propostas de
receita e despesa para o exercício de 2020 não guardam coerência
com as realizadas em 2018; 5. O Anexo de Riscos Fiscais não foi
encaminhado a esta Corte de Contas;

6. Atos da Auditoria
Intimação para Envio de Documentação
Processo: 11056/17
Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. Mun. de Campina Grande
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Interessado(s): Antonio Hermano de Oliveira (Gestor(a)), Raphael
Alexander Rosa Romero (Interessado(a))
Prazo: 10 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Processos administrativos de incorporação das parcelas denominadas
"“SERVIÇO EXTRA INCORPORADO” e
“ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE”. Registre-se que a defesa apresentada (Doc.
80883/18) faz menção aos processos, mas não os inseriu nos autos.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

7. Atos dos Jurisdicionados
Aviso de Licitação dos Jurisdicionados
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Capim
Documento TCE nº: 58846/19
Número da Licitação: 00006/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CAPIM.
Data do Certame: 26/11/2019 às 11:00
Local do Certame: Sala de Licitações na Sede da Prefeitura
Municipal
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bayeux
Documento TCE nº: 72151/19
Número da Licitação: 00007/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE INTERVENÇÃO
URBANA EM TRECHO DA AVENIDA LIBERDADE NO MUNICÍPIO
DE BAYEUX/PB.
Data do Certame: 03/12/2019 às 09:00
Local do Certame: AV. LIBERDADE, 2637-SESI, BAYEUX/PB SALA DA CPL
Valor Estimado: R$ 340.236,43
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Várzea
Documento TCE nº: 73876/19
Número da Licitação: 00037/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Contratação de serviços especializados na realização de
Consultas Médicas e de Especialistas; Exames Complementares de
Endoscopia digestiva alta com e sem biópsia; Exames de
colonoscopia; para atendimento de pacientes da Rede Municipal de
Saúde do município
Data do Certame: 27/11/2019 às 08:30
Local do Certame: Na sede da Prefeitura na Sala da CPL
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Documento TCE nº: 74926/19
Número da Licitação: 00217/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de atualização de licenças da Microsoft na modalidade
"SCHOOL AGREEMENT PIL"
Data do Certame: 02/12/2019 às 09:00
Local do Certame: CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO DA
PARAÍBA
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Paulista
Documento TCE nº: 75603/19
Número da Licitação: 00038/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA, MODELO ON/OFF-ROAD,
NOVA, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PB
Data do Certame: 19/11/2019 às 10:00
Local do Certame: Sala da CPL
Valor Estimado: R$ 30.128,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Solânea
Documento TCE nº: 77441/19
Número da Licitação: 00069/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
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Objeto: Aquisição de fogos de artifícios para realização de show
pirotécnico nos eventos promovidos pela Prefeitura de Solânea/PB.
Data do Certame: 28/11/2019 às 10:00
Local do Certame: SETOR DE LICITAÇÃO
Jurisdicionado: Procuradoria Geral de Justiça
Documento TCE nº: 77445/19
Número da Licitação: 00035/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Registro de Preços objetivando a aquisição e instalação, com
alinhamento, balanceamento, cambagem e desempenho de roda(s),
eventual e futura, de pneus para carros, van e caminhão.
Data do Certame: 28/11/2019 às 14:30
Local do Certame: Sala de Licitações do Ministério Público da Paraíb
Jurisdicionado: Procuradoria Geral de Justiça
Documento TCE nº: 77447/19
Número da Licitação: 00037/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Registro de Preços objetivando o fornecimento, eventual e
futuro, de água mineral.
Data do Certame: 29/11/2019 às 09:00
Local do Certame: Sala de Licitações do Ministério Público da Paraíb
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cuité
Documento TCE nº: 77453/19
Número da Licitação: 00053/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR
A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA SUPRIR
DEMANDA DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
Data do Certame: 29/11/2019 às 09:00
Local do Certame: SEDE DA PREFEITURA, SALA DA CPL
Valor Estimado: R$ 179.196,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pocinhos
Documento TCE nº: 77457/19
Número da Licitação: 00004/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
COM VESTIÁRIO CONFORME ID 1008392
Data do Certame: 27/11/2019 às 14:00
Local do Certame: Rua Conego João Coutinho, 628 - Centro Pocinhos
Valor Estimado: R$ 508.984,42
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pocinhos
Documento TCE nº: 77459/19
Número da Licitação: 00003/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
COM VESTIÁRIO CONFORME ID 1008391
Data do Certame: 27/11/2019 às 11:00
Local do Certame: Rua Conego João Coutinho, 628 - Centro Pocinhos
Valor Estimado: R$ 636.640,95
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Régis
Documento TCE nº: 77460/19
Número da Licitação: 00011/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo passeio 0Km, motor a
partir de 1.3, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município
Data do Certame: 27/11/2019 às 10:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal de Pedro Régis

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Régis
Documento TCE nº: 77461/19
Número da Licitação: 00012/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde, Ambulância Tipo
Furgoneta em aço ou monobloco e original de fabrica, 0 km, destinado
ao Fundo Municipal de Saúde deste Município
Data do Certame: 27/11/2019 às 11:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal de Pedro Régis
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Bento
Documento TCE nº: 77464/19
Número da Licitação: 00048/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM DIVERSAS ESCOLAS
NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO.
Data do Certame: 27/11/2019 às 08:00
Local do Certame: Praça Tiradentes, 52 - Centro
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Bento
Documento TCE nº: 77465/19
Número da Licitação: 00049/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM GESSO, CONFORME PLANILHA
EM ANEXO.
Data do Certame: 27/11/2019 às 10:00
Local do Certame: Praça Tiradentes, 52 - Centro
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Bento
Documento TCE nº: 77466/19
Número da Licitação: 00050/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS.
Data do Certame: 27/11/2019 às 11:00
Local do Certame: Praça Tiradentes, 52 - Centro
Jurisdicionado: Superintendência de Transportes Públicos de
Campina Grande
Documento TCE nº: 77470/19
Número da Licitação: 00032/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Combustível
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de forma
parcelada de combustíveis e GPL.
Data do Certame: 28/11/2019 às 14:00
Local do Certame: Rua Cazuza Barreto,113, Estação Velha, Camp.
Gran
Valor Estimado: R$ 461.861,00
Jurisdicionado: Câmara Municipal de São José do Brejo do Cruz
Documento TCE nº: 77472/19
Número da Licitação: 00001/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO ESTILO PASSEIO ZERO KM DESTINADO A CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA
Data do Certame: 27/11/2019 às 10:00
Local do Certame: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO
DO CRUZ
Valor Estimado: R$ 53.107,50
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel
Documento TCE nº: 77474/19
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Número da Licitação: 00036/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E
PROTETORES
Data do Certame: 26/11/2019 às 09:30
Local do Certame: Rua Thomaz de Aquino,06, Centro, Barra S
Miguel PB

Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
CAPIM.
Data do Certame: 26/11/2019 às 09:00
Local do Certame: Sala de Licitações na Sede da Prefeitura
Municipal

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mato Grosso
Documento TCE nº: 77476/19
Número da Licitação: 00026/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO
DE PASSEIO, MOTOR 1.0, COM CAPACIDADE DE 285L DE MALA,
55L NO TANQUE DE COMBUST., BI-COMBUSTIVEL, FREIOS ABS,
AIR-BAG, AR-CONDICIONADOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU
ELÉTRICA, HATCH, 2019/2020, CAMBIO MANUAL, COM 05
PORTAS
Data do Certame: 27/11/2019 às 09:00
Local do Certame: SALA DE LICITAÇÕES DA PREF. DE MATO
GROSSO
Valor Estimado: R$ 43.000,00

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Capim
Documento TCE nº: 77492/19
Número da Licitação: 00015/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE
CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE CAPIM.
Data do Certame: 26/11/2019 às 13:30
Local do Certame: Sala de Licitações na Sede da Prefeitura
Municipal

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mulungú
Documento TCE nº: 77482/19
Número da Licitação: 00030/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Medicamentos
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS
PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU
Data do Certame: 20/11/2019 às 10:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura de Mulungu
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mulungú
Documento TCE nº: 77483/19
Número da Licitação: 00031/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição de cestas básicas para doação a famílias carentes
do município de Mulungu-PB.
Data do Certame: 20/11/2019 às 14:00
Local do Certame: Sede da Prefeitura de Mulungu
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juarez Távora
Documento TCE nº: 77485/19
Número da Licitação: 00005/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: contratação de empresa para executar Obra civil pública de
pavimentação nas ruas Nossa Senhora de Fátima e Rua Joaquim
Cabral Vasconcelos no municipio de Juarez Távora.
Data do Certame: 29/11/2019 às 10:00
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
Valor Estimado: R$ 227.912,37
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa
Documento TCE nº: 77490/19
Número da Licitação: 00040/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEDRA GRANÍTICA E AREIA
DESTINADAS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB
Data do Certame: 28/11/2019 às 10:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal
Observações: Aviso publicado no Jornal Oficial dos Municípios do
Estado da Paraíba - FAMUP (Município e Estado)
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Capim
Documento TCE nº: 77491/19
Número da Licitação: 00014/2019

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Capim
Documento TCE nº: 77493/19
Número da Licitação: 00007/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO
CALÇADÃO DA LAGOA DE CAPIM – PB
Data do Certame: 28/11/2019 às 09:00
Local do Certame: Sala de Licitações na Sede da Prefeitura
Municipal
Valor Estimado: R$ 86.571,18
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Documento TCE nº: 77494/19
Número da Licitação: 00023/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Constitui objeto da presente licitação: AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,
PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.
Data do Certame: 27/11/2019 às 14:00
Local do Certame: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE
CAJAZEIRAS - PB
Jurisdicionado: Companhia de Água e Esgotos do Estado
Documento TCE nº: 77505/19
Número da Licitação: 09055/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Sistema de Registro de Preços – SRP visando registrar
preços para a eventual contratação de empresa para prestação de
Serviços Continuados de OUTSOURCING de Estação de Trabalho
(Microcomputadores tipo “all-in-one” e notebooks).
Data do Certame: 11/12/2019 às 09:00
Local do Certame: www.licitacoes-e.com.br.
Valor Estimado: R$ ,01
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Documento TCE nº: 77506/19
Número da Licitação: 00005/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
VIEIRÓPOLIS
Data do Certame: 29/11/2019 às 08:30
Local do Certame: rua Central, bairro Centro, Vieirópolis-PB
Valor Estimado: R$ 137.571,00
Jurisdicionado: Companhia de Água e Esgotos do Estado
Documento TCE nº: 77508/19
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Número da Licitação: 09011/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: LOTE 01 - Contratação de Empresa para prestação de
Serviços Continuados de Limpeza e Desinfecção em Reservatórios
Elevados, Apoiados e Semienterrado, pertencentes ao REGIONAL DO
RIO DO PEIXE, no estado da Paraíba. LOTE 02 - Contratação de
Empresa para prestação de Serviços Continuados de Limpeza e
Desinfecção em Reservatórios Elevados, Apoiados e Semienterrado,
pertencentes ao REGIONAL DAS ESPINHARAS, no estado da
Paraíba. LOTE 03 - Contratação de Empresa para prestação de
Serviços Continuados de Limpeza e Desinfecção em Reservatórios
Elevados, Apoiados e Semienterrado, pertencentes ao REGIONAL DA
BORBOREMA, no estado da Paraíba.
Data do Certame: 10/12/2019 às 09:00
Local do Certame: Sede CAGEPA, R.Feliciano Cirne, 220, JaguaribePB.
Valor Estimado: R$ ,01
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Solânea
Documento TCE nº: 77513/19
Número da Licitação: 00070/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição de móveis para a Secretaria de Educação e
Secretaria de Gestão Pública, desta Prefeitura de Solânea/PB.
Data do Certame: 28/11/2019 às 13:30
Local do Certame: SETOR DE LICITAÇÃO
Valor Estimado: R$ 152.086,05
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Itabaiana
Documento TCE nº: 77552/19
Número da Licitação: 00049/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras, para
Contratação de empresa para realizar a prestação de serviços de
recapagem de pneus, de forma parcelada conforme demanda para os
veículos e maquinas pertencente a prefeitura municipal de Itabaiana
Data do Certame: 28/11/2019 às 09:30
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Valor Estimado: R$ 36.081,68
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Documento TCE nº: 77562/19
Número da Licitação: 00111/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação dos
serviços continuados (TERCEIRIZADOS), visando atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Cabedelo.
Data do Certame: 28/11/2019 às 09:00
Local do Certame: SETOR DE LICITAÇÃO
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sousa
Documento TCE nº: 77569/19
Número da Licitação: 00076/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Sistema de Registro de Preço para a Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de fardamento escolar para o ano letivo de
2020.
Data do Certame: 26/11/2019 às 09:00
Local do Certame: Prefeitura Municipal de Sousa
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São João do Cariri
Documento TCE nº: 77576/19
Número da Licitação: 00002/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB
Data do Certame: 03/12/2019 às 09:00

Local do Certame: SALA DE LICITAÇÃO
Valor Estimado: R$ 205.602,72
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho
Documento TCE nº: 77577/19
Número da Licitação: 10006/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Realização contínua de exames e consultas em
especialidades diversas.
Data do Certame: 28/11/2019 às 08:30
Local do Certame: Sede da Prefeitura - CPL
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pilar
Documento TCE nº: 77586/19
Número da Licitação: 00003/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia, Para Executar Obra,
Civil Pública de construção de pórtico de acesso à cidade de pilar –
PB.
Data do Certame: 29/11/2019 às 10:30
Local do Certame: SALA CPL - PREFEITURA MUNICIPAL
Valor Estimado: R$ 199.474,70
Jurisdicionado: Superintendência de Obras do Plano de Desenv. do
Estado
Documento TCE nº: 77598/19
Número da Licitação: 00086/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: REFORMA DO MURO DA RÁDIO TABAJARA, EM JOÃO
PESSOA/PB
Data do Certame: 03/12/2019 às 09:00
Local do Certame: AUDITÓRIO DA SUPLAN
Valor Estimado: R$ 256.727,19
Jurisdicionado: Fundação Cultural de João Pessoa
Documento TCE nº: 77607/19
Número da Licitação: 00003/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO
EMBARCADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE FOGOS E TODOS
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REBOQUE DE BALSA, COM
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER OS FESTEJOS
DO RÉVEILLON 2019/2020, A SER REALIZADO NA PRAIA DE
TAMBAÚ.
Data do Certame: 29/11/2019 às 09:00
Local do Certame: www.comprasgovernamentais.gov.br
Valor Estimado: R$ 384.000,00
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande
Documento TCE nº: 77620/19
Número da Licitação: 16637/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE “SERVIÇOS DE SEGURANÇA
ARMADA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO”,
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CAMPINA GRANDE, PELO PERIODO DE 12 MESES
Data do Certame: 28/11/2019 às 09:00
Local do Certame: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Documento TCE nº: 77623/19
Número da Licitação: 00146/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição de EPI's, EPC e Materiais de
Sinalização/Demarcação, para atender as necessidades da Defesa
Civil
Data do Certame: 03/12/2019 às 11:00
Local do Certame: Rua Benedito Soares da Silva, 131 Monte Castelo
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Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Rita
Documento TCE nº: 77626/19
Número da Licitação: 00007/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E
ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA,
PB.
Data do Certame: 28/11/2019 às 09:30
Local do Certame: Sede da CPL
Valor Estimado: R$ 650.293,78
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel
Documento TCE nº: 77639/19
Número da Licitação: 00029/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Veículos
Objeto: Aquisição de 05 (cinco) veículos 0KM, do tipo Hatch para
atender as necessidades das Secretarias: Infra-Estrutura, Educação e
Fundo Municipal de Saúde de Princesa Isabel, conforme
especificações contidas no termo de referência.
Data do Certame: 28/11/2019 às 09:00
Local do Certame: R. Capitão Ant. Leite, 65, Centro, Coremas/PB.
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Pilar
Documento TCE nº: 77640/19
Número da Licitação: 00002/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia, para Executar
Reforma de Unidade Básica de Saúde - PIAS no Município de PilarPB.
Data do Certame: 04/12/2019 às 10:30
Local do Certame: SALA CPL - PREFEITURA MUNICIPAL
Valor Estimado: R$ 136.658,53

Documento TCE nº: 62815/19
Número da Licitação: 00025/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: Locação de Veículos com condutor, destinados ao Transporte
de Estudante, conforme anexo I do edital até dezembro de 2019.
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 29/10/2019:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Taperoá
Documento TCE nº: 65051/19
Número da Licitação: 00026/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 14/11/2019:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mato Grosso
Documento TCE nº: 77046/19
Número da Licitação: 00025/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: Registro de preço, para compra de 01 veículo de passeio,
Motor 1.0, com 05 marchas, cambio manual, cinco portas, arcondicionado. direção hidráulica ou elétrica, ano 2019 ou 2020, freios
ABS, air bag, bi combustível, para atender as necessidades do IGD
BOLSA FAMÍLIA
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Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bayeux
Documento TCE nº: 77641/19
Número da Licitação: 00008/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS – UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE EM BAYEUX
/PB.
Data do Certame: 03/12/2019 às 11:00
Local do Certame: AV. LIBERDADE, 2637-SESI, BAYEUX/PB SALA DA CPL
Valor Estimado: R$ 742.774,52

Errata
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 19/07/2019:
Jurisdicionado: Superintendência de Obras do Plano de Desenv. do
Estado
Documento TCE nº: 52066/19
Número da Licitação: 00029/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
DESCOBERTA COM FECHAMENTO EM ALAMBRADO NO CSU, NO
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 23/07/2019:
Jurisdicionado: Superintendência de Obras do Plano de Desenv. do
Estado
Documento TCE nº: 52577/19
Número da Licitação: 00032/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
DESCOBERTA COM FECHAMENTO EM ALAMBRADO NA
E.E.E.F.M. TEODORO NETO, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 10/09/2019:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Casserengue
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