TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PROCESSO TC 02177/05

Inspeção Especial. Prefeitura Municipal de
Piancó/PB. Apuração das irregularidades pertinentes
à falta de pagamento dos salários dos meses de
novembro e dezembro de 2002 e gratificações
natalinas de 2002 e 2003. Arquivamento.
RESOLUÇÃO RPL TC 00056/2013
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 06739/06, que trata do encaminhamento
pela Procuradoria Regional do Trabalho – 13ª Região de cópias de peças dos autos do Procedimento de
Investigação nº 04/2004 contra o Município de Piancó, para ciência desse Tribunal dos fatos apurados e adoção
das medidas que entendesse cabíveis, tendo em vista denúncia formulada pelo Vereador de Piancó, Sr. Antônio
de Pádua Pereira Leite, contra a Prefeitura do referido município, uma vez que a não pagou aos seus servidores
os salários dos meses de novembro e dezembro de 2002 e gratificações natalinas de 2002 e 2003.
CONSIDERANDO que a Comissão de Trabalho entendeu restar prejudicada a verificação em
data atual, no tocante à denúncia pertinente ao não pagamento oportuno de salários e gratificações referentes aos
exercícios findos de 2002 e 2003, em razão, principalmente, do extenso lapso temporal decorrido dos fatos
geradores que lhe deu causa, sugerindo, assim, o arquivamento dos presentes autos;
CONSIDERANDO o disposto no art. 139, inciso III, do Regimento Interno (Resolução
Normativa RN TC 10/2010, com as alterações da RN 03/2012);
RESOLVEM os membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, à unanimidade, em
sessão plenária realizada nesta data, em:
1) Determinar o arquivamento dos autos.
2) Dar conhecimento aos denunciantes desta decisão.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
TC- PLENÁRIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO, 25 de setembro de 2013.
Conselheiro Umberto Silveira Porto
Presidente em exercício
Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Relator
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Isabella Barbosa Marinho Falcão
Procuradora Geral

