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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 05039/15
Processos TC 04604/14 e TC 04945/14 (anexados)
Origem: Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de João Pessoa - SEDES
Fundo Municipal de Assistência Social de João Pessoa - FMAS
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de João Pessoa - FUNDEC
Natureza: Prestação de Contas Anuais – exercício de 2013
Responsável: Marta Geruza Moura Gomes (ex-Gestora)
Advogado: Carlos Roberto Batista Lacerda (OAB/PB 9450 e CRC/PB 2680)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Governo Municipal. Administração Direta. Exercício
de 2013. Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de João Pessoa - SEDES.
Atropelos à lei de licitações. Despesas não comprovadas. Irregularidade das contas.
Imputação de débito. Multa. Fundo Municipal de Assistência Social de João Pessoa –
FMAS. Descumprimento de normativo do TCE/PB. Despesas não comprovas.
Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias. Irregularidade. Imputação
de débito. Multa. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de João
Pessoa – FUNDEC. Déficit com recursos suficientes de saldo anterior para a respectiva
cobertura. Prática legalmente prevista no parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal). Regularidade.
Representação. Recomendação. Informação de que a decisão decorreu do exame dos
fatos e provas constantes dos autos, sendo suscetível de revisão.
ACÓRDÃO AC2 - TC 01904/20
RELATÓRIO
Cuidam os autos da análise das prestações de contas anuais oriundas da Secretaria de
Desenvolvimento Social do Município de João Pessoa - SEDES, do Fundo Municipal de Assistência
Social de João Pessoa – FMAS e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
João Pessoa - FUNDEC, relativas ao exercício de 2013, de responsabilidade da Senhora MARTA
GERUZA MOURA GOMES.
A matéria foi analisada pelo Órgão de Instrução deste Tribunal, lavrando-se o relatório
inicial de fls. 653/669 pela Auditora de Contas Públicas (ACP) Mirela Marques Alves Pimentel,
subscrito pela ACP Ana Celia Albuquerque (Chefe de Divisão) e pelo ACP Evandro Claudino de
Queiroga (Chefe de Departamento), com as colocações e observações a seguir resumidas:
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 05039/15
Processos TC 04604/14 e TC 04945/14 (anexados)
1.

A execução orçamentária se deu através de diferentes unidades orçamentárias:

2. Da SEDES
2.1. A Lei 10.429/2005 que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura do
Município de João Pessoa, definiu, em seu art. 13, inciso VIII, os objetivos e as
competências genéricas básicas da Secretaria;
2.2. A prestação de contas foi encaminhada dentro do prazo legal;
2.3. A Lei Municipal 12.458/2013 (Lei Orçamentária Anual de 2013) fixou a despesa em
R$27.365.865,00, equivalente a 1,45% da despesa total fixada para o ente municipal
(R$1.886.032.161,00);
2.4. Em função das alterações orçamentárias no decorrer do exercício, pela abertura de
créditos adicionais e anulações de dotações, o orçamento final da SEDES totalizou
R$27.206.708,00:

2.5. Despesas, segundo classificação da natureza:
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2.6. Foi detectada a realização de despesas sem licitação, no total de R$3.281.606,89;
2.7. O quadro de pessoal da SEDES, em dezembro de 2013, era composto por 1086
servidores. A tabela a seguir apresenta dados contidos no relatório de folha de
pagamento “Resumo Geral por Regime” de dezembro de 2013 (Documento TC
30326/16), relativos ao quantitativo de pessoas que ocupam cargos e exercem
funções como efetivos, comissionados, contratados por tempo determinado e agentes
políticos:

2.8. A SEDES realizou despesas com pessoal no total de R$14.525.605,57, conforme
demonstrado a seguir:

2.9. A folha de pagamento totalizou R$13.248.197,08 (Documentos TC 30326/16 e TC
51842/16). As despesas com pessoal, por outro lado, somaram R$14.525.605,57,
conforme demonstrado. Portanto, a diferença no valor de R$1.277.408,49 representa
valor de despesa realizada sem comprovação;
2.10. No exercício foram realizadas despesas com Auxílio Financeiro a Estudantes
(339018), no total de R$392.493,66, e Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
(339048), no total de R$1.639.546,00. A Auditora apontou despesas realizadas sem
comprovação, no total de R$12.156,00, em razão da falta de comprovação dos
pagamentos;
2.11. Indicação de despesas não comprovadas com locação de mão-de-obra, no valor
de R$646.969,8, e com outras diversas, no montante de R$1.547.338,92.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 05039/15
Processos TC 04604/14 e TC 04945/14 (anexados)
3.

Do FMAS

3.1. A prestação de contas foi encaminhada dentro do prazo legal, porém
desacompanhada de informações e documentos;
3.2. A Lei Municipal 12.458/2013 (Lei Orçamentária Anual de 2013) fixou a despesa em
R$746.100,00, equivalente a 0,04% da despesa total fixada para o ente municipal
(R$1.886.032.161,00);
3.3. Em função das alterações orçamentárias no decorrer do exercício, pela abertura de
créditos adicionais e anulações de dotações, o orçamento final do FMAS totalizou
R$11.329.100,00:

3.4. Despesas, segundo classificação da natureza:
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3.5. Das receitas orçamentárias:

3.6. O Balanço Orçamentário apresentou superávit no valor de R$365.671,63,
equivalente a 4,09% da receita orçamentária arrecadada; o Balanço Financeiro
apresentou saldo para o exercício seguinte no montante de R$4.750.163,68,
concentrado 100% em Bancos; e o Balanço Patrimonial apresentou superávit
financeiro (ativo financeiro de R$4.750.163,68 – passivo financeiro de
R$3.237.245,91) no valor de R$1.512.917,77;
3.7. A Demonstração da Dívida Flutuante apresentou saldos de Restos a Pagar e de
Débitos de Tesouraria para o exercício seguinte, de R$1.847.142,57 e
R$1.390.103,34, respectivamente;
3.8. Não foi encontrado caso de despesa realizada sem licitação;
3.9. Foram realizadas despesas com pessoal classificadas como 3.3.90.04 – Contratação
por Tempo Determinado, no valor de R$3.135.060,75, e como 3.3.90.36 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física, no valor de R$722.391,27, e também referentes
a despesas com prestadores de serviços, no total de R$3.857.452,02;
3.10. O FMAS realizou despesas com pessoal no total de R$4.427.452,02, conforme
demonstrado a seguir:

3.11. Foi constatada a realização de despesas com pessoal sem comprovação, no total
de R$3.857.452,02;
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3.12. Foi constatada a realização de outras despesas sem comprovação, no total de R$
496.247,16;
3.13. Segundo dados do Balanço Financeiro, as retenções das contribuições dos
segurados efetuadas no exercício não foram recolhidas ao RGPS/INSS, no total de
R$408.121,25. Segundo Demonstrativo da Dívida Flutuante, R$1.390.103,34 é o
saldo das retenções não recolhidas, embora este valor esteja demonstrado como saldo
de Débitos de Tesouraria;
3.14. Quanto às obrigações previdenciárias patronais, a Auditoria elaborou o seguinte
quadro:

4.

Do FUNDEC

4.1. A prestação de contas foi encaminhada dentro do prazo legal;
4.2. A Lei Municipal 12.458/2013 (Lei Orçamentária Anual de 2013) fixou a despesa em
R$227.500,00, equivalente a 0,01% da despesa total fixada para o ente municipal (R$
1.886.032.161,00);
4.3. Segundo consta no Sagres, os créditos orçados inicialmente do FUNDEC
corresponderam a R$670.705,00. Contudo, o valor autorizado na LOA foi de
R$227.500,00:
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4.4. Despesas, segundo classificação da natureza:

4.5. O Balanço Orçamentário apresentou déficit no valor de R$45.654,93, equivalente a
8,93% da receita orçamentária arrecadada; o Balanço Financeiro apresentou saldo
para o exercício seguinte no montante de R$579.181,92 concentrado 100% em
Bancos; e o Balanço Patrimonial apresentou superávit financeiro (ativo financeiro –
passivo financeiro) no valor de R$579.181,92.
4.6. Não foi encontrado caso de despesa realizada sem licitação;
4.7. Não constam registros de despesas com pessoal e com obrigações previdenciárias,
segundo dados obtidos do Sagres.
5.

Foi realizada diligência in loco em 25/08/2015. Ao término do sobredito relatório, a
Auditoria concluiu que foram evidenciadas as seguintes irregularidades por órgão:
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Notificada, a Senhora MARTA GERUZA MOURA GOMES apresentou defesa de fls.
683/3655, sendo examinada pelo Chefe de Divisão ACP Sebastião Taveira Neto, que, em relatório de
fls. 3661/3688, concluiu:
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Processos TC 04604/14 e TC 04945/14 (anexados)
Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, em parecer do Procurador
Manoel Antônio dos Santos Neto (fls. 3691/3694), opinou nos seguintes termos:

O processo foi agendado para a presente sessão, com as comunicações de estilo.
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PROCESSO TC 05039/15
Processos TC 04604/14 e TC 04945/14 (anexados)
VOTO DO RELATOR
Dentre os princípios que regem a atividade administrativa estatal ancora-se o do controle,
cuja finalidade atrela-se à própria natureza do Estado, que lhe limita a atividade e busca conformar
necessariamente o desenvolvimento de suas ações à ordem jurídica. Destarte, objetiva o controle, para a
defesa da própria administração e dos direitos dos administrados, bem como para assegurar a cada ente
da federação o pleno exercício da sua missão constitucionalmente outorgada, uma atuação da
Administração Pública sintonizada com os princípios constitucionais que a norteiam, a saber: legalidade,
moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência.
É finalidade, pois, do controle avaliar a aplicação de recursos públicos sob os focos da
legalidade (regularidade formal) e da conquista de bons resultados (aplicação com eficiência, eficácia e
efetividade - legitimidade).
Na visão do eminente Professor Airton Rocha da Nóbrega1, da Escola Brasileira de
Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, eficiência e regularidade podem ser assim
avaliadas:
“Necessário, principalmente, que se reavaliem os infindáveis procedimentos
administrativos, as normas sobre normas e que se minimize o hábito do processo como instrumento de
demonstração da regularidade dos atos da administração. Regulares deverão ser tidos os atos que, dentro
do contexto da legalidade, tenham sido praticados de modo eficaz e econômico para a Administração,
proporcionando, de modo oportuno, sempre bons resultados para a sociedade”.
Com efeito, o foco do controle deverá estar no resultado auferido e nos meios
empregados, jamais, isoladamente, num ou noutro. O olhar tão somente no último pode levar o controle
a se conformar com a adequação dos procedimentos e o insucesso dos resultados alcançados, o que o
colocaria na contramão da finalidade da atividade financeira do estado, qual seja a satisfação das
necessidades coletivas. Sobre o tema, acentua, com singular propriedade, o Auditor de Contas Públicas
Carlos Vale, desta Corte de Contas:
“A atuação eficiente da auditoria pública, tanto no âmbito da regularidade dos atos e
fatos administrativos, quanto, e principalmente, no aspecto da operacionalidade, permite à sociedade
obter do poder público melhores níveis de educação, saúde, segurança, serviços urbanos, etc., o que,
sem dúvida, proporciona melhor qualidade de vida para a comunidade como um todo”.2
1

NÓBREGA, Airton Rocha da. (Advogado e Professor da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio
Vargas). O Princípio Constitucional de Eficiência. In http://www.geocities.com.
2
VALE, Carlos. Auditoria Pública – um enfoque conceitual. João Pessoa: Universitária, 2000, p. 59.
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Processos TC 04604/14 e TC 04945/14 (anexados)
No presente processo, as eivas destacadas pela Auditoria foram separadas por
órgão/entidade, razão pela qual se passa ao exame das circunstâncias apontadas para cada unidade
orçamentária.
Em relação à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, depois
de ultimada a instrução, restaram apontadas as seguintes irregularidades: 1) despesas realizadas sem
licitação, no total de 3.281.606,89; 2) quantitativo elevado de pessoal contratado por tempo determinado,
representando 86,19% do quadro de pessoal da SEDES, indicando burla ao concurso público; e 3)
despesas não-comprovadas, no total de R$490.310,59.
De início, convém ressaltar que a questão do quadro pessoal, embora seja matéria apurada
individualmente nas prestações de contas das Secretarias Municipais, a análise igualmente é feita nas
contas anuais do Prefeito de João Pessoa, que é, em última instância, responsável por toda a gestão de
pessoal da capital paraibana. Nesse compasso, os quadros de pessoal das Pastas Municipais foram
avaliados juntamente com a prestação de contas do Prefeito (Processo TC 04582/14).
No exame envidado, foram indicadas despesas realizadas sem licitação no montante de
R$3.281.606,89. Segundo levantamento técnico, deixaram de ser licitados os seguintes gastos:
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Em sua defesa, resumidamente, a gestora interessada alegou que, embora, no seu
entender, o percentual de despesa não licitada quando comparada com o orçamento total da Secretaria
tenha sido insignificante (14,62%), as licitações teriam sido efetuadas no âmbito da Secretaria de
Administração de João Pessoa em razão de a SEDES não possuir comissão permanente de licitação.
Nesse compasso, apresentou quadro demonstrativo de fls. 684/685, acompanhado dos documentos
anexos ali descritos, por meio do qual restariam demonstrados os procedimentos realizados.
Depois de examinar os elementos defensórios, a Auditoria não os acatou sob o argumento
de que as despesas demonstradas no quadro apresentado se referiam a procedimentos realizados em
exercícios anteriores, razão pela qual não estariam amparadas nas exceções do art. 57, da Lei de
Licitações. O único procedimento acatado pela Unidade Técnica foi o pregão 007/2013, a partir do qual
decorreu a despesa em favor da empresa S & B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, no valor de
R$62.260,13.
A fim de verificar essa temática, procedeu-se ao exame dos documentos apresentados
pela defesa, a partir dos quais se pode confeccionar o seguinte quadro demonstrativo:
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Despesas indicadas como sendo sem licitação pela Auditoria
Empenhado
Pago
Objeto
LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO
(ONIBUS URBANO), DESTINADO A
PARAIBA TURISMO LTDA R$
26.375,70 R$
26.375,70
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - SEDES
Credor/Contratado

SHALON ASSIST.
FAMILIAR LTDA

R$

132.129,92 R$

96.126,83

H W J CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA

R$

63.300,00 R$

63.300,00

FUNDAÇÃO ALLIRIO
MEIRA WANDERLEY

R$

267.774,69 R$

85.016,00

MARCUS VINICIUS GOMES
DE ARAUJO FILHO (TRANS R$
VINICIUS)

94.972,50 R$

86.975,25

GADI - EMPRESA DE
VIGILÂNCIA LTDA

QUALICHEF ALIMENTOS
LTDA

ALDRIN COUTINHO DE
ARAÚJO-ME
ANTONIO JOSE DE
ARAUJO SILVA

R$

JOSE LUCENA DA SILVAME

646.969,88

R$ 1.309.959,50 R$ 1.009.469,50

R$

16.245,48 R$

16.245,48

R$

47.372,99 R$

47.372,99

INDUSTRIA DE POLPAS DE
R$
FRUTAS IDEAL LTDA
JEAN ALISSON DA S.
CORREIA

814.313,38 R$

R$

R$

LOURDES
R$
HORTIFRUTIGRANJEI ROS

MARIA DE FATIMA SILVA
R$
SOUZA-ME
PAPELARIA ARCO VERDE
R$
LTDA

103.001,85 R$

56.916,85

68.608,02 R$

68.608,02

100.750,00 R$

45.536,58 R$

41.683,61 R$

33.476,00 R$

SOS GAS LTDA

R$

17.492,10 R$

POLPA DE FRUTA IDEAL
LTDA

R$

36.354,44 R$

Procedimento alegado pela Defesa
Licitação
Anexo
Pregão 017/2010 - ARP 010/2010
(3º Termo Aditivo ao Contrato
057/11)

Folhas

Doc 3

748/763

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO
Pregão 024/2011 - Contrato 90/2011
FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO
Doc 4
(termos aditivos 1 e 2)
INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS

764/832

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS ,
DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO
BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Pregão 054/2011 - Contrato 156/12

Doc 5

833/841

Pregão 004/2010 - Contrato 14/2010 Doc 6

842/851

Pregão 005/2010 - Contrato 28/2010 Doc 7

852/938

Pregão 075/2011 - Contrato
203/2011

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA
OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A
Pregão 028/2009 - ARP
SEGURANÇA DO CENTRO DE
044/2009 - Contrato 163/2010
REFERENCIA ESPECIALIZADO DE
(termos aditivos 1, 2, 3 e 4)
ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE
PASSAGEM, A CASA DE A...
FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
1.250 (UM MIL E DUZENTOS E
CINQUENTA) REFEIÇÕES DIÁRIAS
Pregão 033/2012 - Contrato
DESTINADAS AO RESTAURANTE
148/2012 (termos aditivos 1 e 2)
POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL/PMJP
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS Pregão 039/2011 - ARP 037/2011 PERECÍVEIS
Contrato 152/2011
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS Pregão 039/2011 - ARP 037/2011 PERECÍVEIS
Contrato 153/2011
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
Pregão 004/2011
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS Pregão 020/2012 - ARP 25/2012 UNIDADES DA SEDES
Contrato 67/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA
SEDES

100.750,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

Doc 8

939/947

Doc 9

948/974

Doc 10

975/1052

Doc 11 1114/1122
Doc 11 1132/1140
Doc 12 1263/1265
Doc 13 1273/1280

Pregão 023/2012

Doc 14

Pregão 039/2011

Doc 11

Pregão 021/2012 - ARP 30/2012

Doc 15 1384/1427

Pregão 039/2011 - Contrato
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
Doc 11 1123/1131
156/2011
45.536,58
PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA
SEDES
Pregão 023/2012 - ARP 026/2012 1318/ 1323
Doc 14
Contrato 151/2012
1327/1333
Pregão 039/2011 - Contrato
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
155/2011
41.683,61
PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA
SEDES
Pregão 023/2012 - ARP 026/2012 Contrato 146/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
33.476,00
Pregão 016/2012 - ARP 023/2012
EXPEDIENTE (CARTUCHO E TONER)
AQUISIÇÕES DE BOTIJÕES DE GÁS - GLP,
Pregão 012/2011 17.492,10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
ARP09/2011SEDEC - Contrato
SEDES
66/2011 (termo aditivo 10

36.354,44

Doc 11 1144/1152
Doc 14

1318/ 1323
1334/1340

Doc 16 1460/1473
Doc 17 1566/1580

Pregão 039/2011 - ARP 037/2011 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
Doc 11 1173/1181
Contrato 158/2011
PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA
SEDES
Pregão 023/2012 - ARP 026/2012 1318/ 1323
Doc 14
Contrato 144/2012
1341/1347
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A partir da análise envidada, pode-se dividir a situação encontrada em três grupos: 1) as
despesas marcadas de verde referem-se àquelas que derivaram de procedimentos licitatórios realizados
no exercício de 2013 ou em exercícios anteriores mas cujos contratos tiveram a vigência prorrogada por
meio de termos aditivos, alcançando o ano de 2013; 2) despesas marcadas em amarelo, as quais se
reportam a gastos derivados de procedimentos licitatórios em exercícios anteriores, porém sem que
tenham sido localizados aditivos contratuais prorrogando as respectivas vigências; e 3) despesas
marcadas de vermelho, as quais consistem em gastos realizados com base em procedimentos licitatórios
de exercícios anteriores, mas que não foram localizados quaisquer documentos.
Conforme se observa, a grande maioria das despesas tidas por não licitadas pela Auditoria
referem-se a gastos realizados em decorrência de licitações que ocorreram no próprio ano de 2013 ou
em ano anteriores, mas que ainda estavam com vigência contratual válida em decorrência de aditivos
contratuais. Ocorre que a Unidade Técnica não acatou as justificativas, por entender que os objetos
licitados/contratados não admitiam prorrogação contratual, à luz do previsto no art. 57, da Lei 8.666/93.
Abstraindo-se a discussão quanto à possibilidade de prorrogação da vigência contratual,
cujo exame deveria ser feito caso a caso, observa-se que pode ter havido certo atropelo às determinações
das normas relativas a licitações e contratos administrativos, notadamente quanto à possibilidade ou não
de prorrogação da vigência contratual, em razão de objeto contrato eventualmente se enquadrar ou não
nas hipóteses legais permissivas.
Noutros casos, em menor escala, foram identificados gastos decorrentes de contratos
firmados em exercícios anteriores, mas que que não foram localizados aditivos dilatando as vigências.
Por fim, foram encontradas despesas, igualmente em pequeno valor (considerado o orçamento total da
Pasta), para as quais não foram localizados quaisquer documentos.
Contudo, apesar de a Auditoria, ao apontar tais anomalias no cumprimento da Lei
8.666/93, ter acusado, para alguns casos, ausência de comprovação da despesa, conforme se verá adiante,
quanto aos gastos decorrentes de licitações, na maioria, não restou evidenciado excesso de preço ou falta
de fornecimento dos bens neles noticiados, motivo pelo qual se mostra suficiente a aplicação de multa
por descumprimento da lei, nos moldes do art. 56, inciso II, da LCE 18/93.
O terceiro ponto indicado como irregularidade no âmbito da SEDES reporta-se a despesa
tidas como sendo sem comprovação. Em sede de relatório inicial, a Unidade Técnica havia apontado
três grupos de despesas não comprovadas, quais sejam: 1) despesas não-comprovadas – Auxílio
Financeiro a Estudantes (339018) e Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (3390480); 2)
despesas não-comprovadas – locação de mão-de-obra; e 3) outras despesas não-comprovadas.
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Depois de concluída a instrução processual, com análise da defesa ofertada, a Unidade
Técnica indicou as que as seguintes despesas remanesceriam sem comprovação:

No caso das despesas com os credores ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E
ARTÍSTICA, CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA, RAIMUNDO ADELMAR FONSECA
PIRES, H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES, INSTITUTO ENSINAR DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IEDES (I), H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IEDES (II) e JOSÉ LUCENA DA
SILVA – ME, segundo consignou a Auditoria, não teriam sido anexados quaisquer documentos
comprobatórios. Veja-se o trecho da manifestação técnica:

Inicialmente, passa-se ao exame daqueles credores listados no quadro acima, cujos
comprovantes foram analisados pela Auditoria, a qual se manifestou nos seguintes termos:


Credor FELIPE MARCELO DE MELO – ME:

Quanto a este credor, a Auditoria não acatou a comprovação da despesa por entender que
se tratava de apenas um recibo. Veja-se imagem do documento juntado aos autos:
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Em que pese o posicionamento do Órgão Técnico, mostra-se razoável aceitar o referido
documento como prova da despesa, sobretudo em razão de ali constar o atesto de servidora da SEDES,
declarando que o material foi entregue.
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Credor ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA –
AETC – JP:

Conforme se observa, para um total questionado de R$27.139,00, a Auditoria acatou
documentos que comprovariam a quantia de R$20.322,00.
Para esse credor, a defesa juntou ao caderno processual os elementos de fls. 1894 a 1931.
Dentre os documentos apresentados, a Auditoria acatou os elementos constantes das fls. 1900, 1902 e
1910, cujas imagens são as seguintes:

Remanesceria, pois, sem comprovação a importância de R$6.817,00.
Embora os recibos não tenham sido acostados em relação a esta diferença, observa-se que
constam do caderno processual as ordem bancárias de trasnferência de valores para a AETC-JP, cujas
quantias somadas equivalem justamente a importância de R$27.139,00. São os documentos acostados
às fls. 1927 a 1931. Vejam-se as imagens:
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Diante destas circunstâncias, apesar de não haver a completude dos recibos, não se pode
afirmar categoricamente tratar-se de despesa sem comprovação, mas sim falha na apresentação da
documentação, passível de reprimenda por meio da aplicação de sanção pecuniária.


Credor FUNDAÇÃO ALLÍRIO MEIRA WANDERLEY:

Consoante se observa, para um total questionado de R$24.726,00, a Auditoria acatou
documentos que comprovariam o pagamento da quantia de R$14.663,00.
Para esse credor, a defesa juntou ao caderno processual os elementos de fls. 1980 a 1987.
Dentre os documentos apresentados, a Auditoria acatou os elementos constantes das fls. 1980 a 1982 e
1983, cujas imagens são as seguintes:
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Examinando os elementos, observa-se que restou pendente de comprovação a quantia de
R$10.063,00, em razão de a Auditoria não ter verificado o seu pagamento.
Ocorre que, quando do relatório inicial, a Unidade Técnica colacionou aos autos o
Documento TC 56366/16, a partir do qual coletou elementos para realizar sua análise. Examinando o
conteúdo daquele Documento, observa-se que foram anexadas, pelo próprio Órgão Técnico, notas fiscais
de serviços, cujas somas equivalem a quantia de R$24.726,00, valor este inicialmente questionado.
Nestas notas fiscais constam os registros de que os serviços teriam sido prestados, não havendo motivo
para não as aceitar como provas das despesas. Vejam-se as imagens capturadas:
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Credor QUALICHEF ALIMENTOS LTDA.:

Para este credor, a Auditoria havia apontado inicialmente despesas pendentes de
comprovação no valor de R$1.009.469,50. Depois de prestados os esclarecimentos, a quantia impugnada
passou a ser de R$83.553,00, conforme a seguinte análise:

Consoante se observa do quadro acima, algumas notas fiscais deixaram de ser
consideradas pela Auditoria em razão de não estarem legíveis (fls. 1998 e 2000) ou por terem sido
repetições de outras notas apresentadas noutras folhas (fls. 2016/2017 seriam repetições da fl. 2015; fl.
2018 seria repetição da fl. 1991; e fl. 2024 seria repetição da fl. 2006).
Almejando aferir se tais documentos poderiam ser ou não aceitos como comprovação da
despesa, procedeu-se à nova verificação.
Vejam-se as imagens capturadas das folhas 1998 e 2000:
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Embora no formato original as informações não pareçam tão visíveis, ao se ampliar os
documentos, é possível ver todos os dados das notas fiscais, inclusive os valores delas constantes. Na
nota fiscal inserida à fl. 1998, o valor é de R$117.565,50. Já na nota fiscal encartada à fl. 2000, a quantia
é de R$74,00. Nesse compasso, levando em conta que ainda constam delas o atesto de recebimento dos
materiais, tais elementos podem ser aceitos.
Idêntica circunstância se evidencia quanto às notas fiscais inseridas às fls. 2018 e 2024
apontadas como repetidas pela Auditoria. Examinando os documentos, observa-se que não são os
mesmos daqueles constantes das fls. 1991 e 2006, respectivamente. Vejam-se imagens:
Documento de fl. 1991: DANFE 3998, com emissão em 06/02/2013
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Documento de fl. 2018: DANFE 4942, com emissão em 01/08/2013

Documento de fl. 2006: DANFE 4732, com emissão em 31/05/2013
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Documento de fl. 2024: DANFE 5083, com emissão em 30/08/2013

Desta forma, observa-se que não se cuidam de repetições, mas sim de documentos
distintos, cujo valores podem ser acrescidos ao montante encontrado pela Auditoria.
Contudo, ao se fazer esse acréscimo, observar-se-ia que o valor total das notas fiscais
consideradas (R$1.309.615,50) ultrapassaria o montante passível de comprovação indicado pela
Auditoria (R$1.009.469,50). Isso ocorre porque a Unidade Técnica levou em consideração apenas o
empenho 014001, no valor de R$1.237.500,00, dos quais foram pagos R$1.009.469,50. Ocorre que, no
exercício, também existiram dois outros empenhos em favor daquele credor:
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A diferença a maior, pois, pode se referir às despesas relacionadas ao empenho 0141053,
cujo favor empenhado foi de R$365.800,50 fora integralmente pago.
Ultrapassados esses credores cujos comprovantes de despesas foram anexados aos autos,
remanesceriam pendentes de comprovação os gastos processados em favor dos seguintes beneficiários:
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E ARTÍSTICA, CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA
PARAÍBA, RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES, H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS
ESPORTES, INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IEDES (I), H W J
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL – IEDES (II) e JOSÉ LUCENA DA SILVA – ME. Segundo consignou a Auditoria, não teriam
sido anexados quaisquer documentos comprobatórios.
Para esses credores, necessário se faz o exame dos Documento anexados pelo Órgão
Técnico.


Credor ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E ARTÍSTICA:

No que tange ao credor acima mencionado, a Unidade Técnica asseverou inicialmente
que restaria pendente de comprovação o pagamento da quantia de R$35.000,00, relativa à quitação
parcial do empenho 141104, cujo valo foi de R$42.000,00.
Cuida-se de repasse ajustado da quantia mensal de R$3.500,00 decorrente do Convênio
002/2013 (fls. 324/329), firmado entre a SEDES e ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E
ARTISTICA, com objetivo de execução das ações do Programa de Proteção Social de Média
Complexidade para crianças e adolescentes usuários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI. Veja-se:
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Segundo consta da cláusula sétima do ajuste, a prestação de contas deveria ser
apresentada à SEDES pelo convenente no prazo de até 30 (trinta) dias após o término da vigência do
convênio, instruída com os elementos ali descritos. Veja-se:

30/59

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 05039/15
Processos TC 04604/14 e TC 04945/14 (anexados)

.

Conforme asseverado pela Auditoria, a gestora responsável, quando da defesa ofertada,
não apresentou quaisquer documentos relacionados ao gasto questionado. Nesse compasso, diante da
ausência de elementos comprobatórios da despesa, o valor deve ser imputado à gestora, como forma de
ressarcimento ao erário municipal.


Credor CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA:

Quanto ao credor acima mencionado, a Unidade Técnica de Instrução consignou que
restaria pendente de comprovação o pagamento da quantia de R$64.763,00, relativa à quitação parcial
do empenho 141030, cujo valor total foi de R$78.097,00.
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Sobre esta despesa, observa-se, a partir do histórico do empenho, trata-se de gasto
decorrente de convênio 001/2013, firmado com a entidade para execução das ações do Programa de
Proteção Social de Média Complexidade para crianças e adolescentes usuários do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI.
Dos autos contam apenas as ordens bancárias (fls. 308/315), sem que, contudo, sequer
tenha sido apresentado o ajuste firmado. A exemplo do caso anterior, por se tratar de convênio celebrado,
a prestação de contas deveria ter sido apresentada à SEDES. Diante da ausência de elementos
comprobatórios da despesa, o valor deve ser imputado à gestora, como forma de ressarcimento ao erário
municipal.


Credor RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES:

No que diz respeito ao credor supra, o Órgão Técnico questionou o pagamento na ordem
de R$95.196,60, por não constar a discriminação dos beneficiários das refeições adquiridas. Em sede de
defesa, a gestora responsável não apresentou quaisquer elementos, conforme registrado pela Auditoria.
Examinando os documentos integrantes do Documento TC 55893/16, especificamente às
fls. 330/351, observa-se que a despesas acima referida foi decorrente do Contrato 65/2013 (fls. 341/350),
originado a partir do Pregão Presencial SRP 003/2013, com vistas à aquisição de cestas básicas. Vejase:
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Dos elementos encartados aos autos, embora, de fato, não exista a relação dos eventuais
beneficiários, constam as notas fiscais dos produtos fornecidos, contendo o atesto dos servidores,
declarando o recebimento dos produtos. Veja-se:
Documento de fl. 333: DANFE 000.004.102, com emissão em 21/05/2013, no valor de
R$34.680,00:
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Documento de fl. 336: DANFE 000.004.368, com emissão em 17/06/2013, no valor de
R$34.680,00:
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Documento de fl. 340: DANFE 000.004.532, com emissão em 15/07/2013, no valor de
R$25.836,60:

Somados os valores dos três documentos, chega-se ao montante indicado pela Auditoria,
mostrando-se razoável sua aceitação como meio de comprovar a aquisição.
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Credor H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES:

No que diz respeito ao credor supra, o Órgão Técnico questionou o pagamento na ordem
de R$17.312,00. Em sede de defesa, a gestora responsável não apresentou quaisquer elementos,
conforme registrado pela Auditoria.
Examinando os documentos integrantes do Documento TC 56366/16, especificamente às
fls. 460/473, observa-se que a despesas acima referida foi decorrente do Contrato 79/2013 (fls. 465/473),
originado a partir do Pregão Presencial 006/2013, com vistas à aquisição de material de consumo ali
especificados. Veja-se:
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Dos elementos encartados aos autos, embora não existam outros documentos, consta a
nota fiscal dos produtos fornecidos, contendo o atesto do servidor público, declarando o recebimento
dos produtos. Veja-se:
Documento de fl. 464: DANFE 000.001.076, com emissão em 30/07/2013, no valor de
R$17.312,00:

Não há, pois, como afirmar categoricamente que o pagamento está pendente de
comprovação.
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Credor INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IEDES:

No que diz respeito ao credor supra, a Auditoria questiona dois pagamentos nos valores
de R$28.333,33 e R$56.666,66. Novamente, conforme indicado pela Unidade de Instrução, em sede de
defesa, a gestora responsável não apresentou quaisquer elementos.
Examinando os documentos integrantes do Documento TC 56373/16 (fls. 589/605),
observa-se que as despesas acima referidas foram decorrentes do CONTRATO 002/2012/FMAS (fls.
599/605) e do 1º Termo Aditivo (596/598), com vistas à prestação de serviço para atendimento de 20
crianças ou adolescentes ameaçados de morte. Veja-se:
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A exemplo de outros casos acima analisados, dos elementos encartados aos autos, embora
não existam outros documentos, constam notas fiscais contendo o atesto de servidor público, com
declaração de que os serviços foram prestados. Veja-se:
Documento de fl. 590: Nota 162, com emissão em 02/04/2013, no valor de R$28.333,33:
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Documento de fl. 594: Nota 176, com emissão em 24/04/2013, no valor de R$28.333,33:
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Documento de fl. 595: Nota 186, com emissão em 08/05/2013, no valor de R$28.333,33:

Não há, pois, como afirmar que o pagamento está pendente de comprovação.


Credor H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA:

No que diz respeito ao credor supra, o Órgão Técnico questionou o pagamento na ordem
de R$35.820,00. Em sede de defesa, a gestora responsável não apresentou quaisquer elementos,
conforme registrado pela Auditoria.
Examinando os documentos integrantes do Documento TC 56366/16, especificamente às
fls. 474/487, observa-se que a despesas acima referida foi decorrente do Contrato 156/2012 (fls.
481/487), originado a partir do Pregão 054/2011/SEAD - Ata de Registro de Preços 43/2011, com vistas
à locação de tendas. Veja-se:
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A exemplo de outros casos acima analisados, dos elementos encartados aos autos, embora
não existam outros documentos, consta nota fiscal contendo o atesto de servidor público, com declaração
de que os serviços foram prestados. Veja-se:
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Documento de fl. 479: Nota 1178, com emissão em 12/09/2013, no valor de R$35.820,00:

Novamente, não há como afirmar categoricamente que a despesa estaria pendente de
comprovação.


Credor JOSÉ LUCENA DA SILVA – ME:

Quanto ao credor supra, o Órgão Técnico questionou o pagamento na ordem de
R$48.856,00. Em sede de defesa, a gestora responsável não apresentou quaisquer elementos, conforme
registrado pela Auditoria.
Examinando os documentos integrantes do Documento TC 56377/16, especificamente às
fls. 573/587, observa-se que a despesas acima referida foi decorrente do Contrato 94/2013 (fls.
580/5887), originado a partir do Pregão 21/2012, com vistas à aquisição de gêneros alimentícios. Vejase:
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A exemplo de outros casos acima analisados, dos elementos encartados aos autos, embora
não existam outros documentos, constam notas fiscais contendo o atesto de servidor público, com
declaração de que os produtos foram entregues. Veja-se:
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Documento de fl. 577: DANFE 000.00.798, com emissão em 17/07/2013, no valor de
R$5.580,00:
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Documento de fl. 578: DANFE 000.00.778, com emissão em 15/07/2013, no valor de
R$37.696,00:

Documento de fl. 579: DANFE 000.00.821, com emissão em 24/07/2013, no valor de
R$5.580,00:

Novamente, não há como afirmar que a despesa estaria pendente de comprovação.
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Conforme se depreende do acima exposto, de todas as despesas cujas comprovações
tinham sido questionadas pela Auditoria, observa-se que apenas aquelas relacionadas aos convênios
firmados com a ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E ARTÍSTICA e a CONGREGAÇÃO
HOLÍSTICA DA PARAÍBA não tiveram suas despesas comprovadas, porquanto não foram anexadas
as competentes prestações de contas. Os valores, pois, devem ser imputados à gestora responsável.
Dando sequência, em relação ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
– FMAS, depois de ultimada a instrução, restaram apontadas as seguintes irregularidades: 1) prestação
de contas anual foi apresentada em desacordo com a Resolução Normativa RN - TC 03/2010; 2)
falhas/inconsistências detectadas na Demonstração das Variações Patrimoniais; 3) falhas/inconsistências
detectadas na Demonstração da Dívida Flutuante; 4) quantitativo elevado de pessoal contratado por
tempo determinado, representando 100% do quadro de pessoal do FMAS, indicando burla ao concurso
público; 5) despesas com pessoal registradas no elemento 3.3.90.04 - Contratação por Tempo
Determinado indevidamente classificadas no grupo de despesa 3 – Outras Despesas Correntes; 6) falta
de informações referentes à folha de pagamento no Sagres; 7) retenções das contribuições dos segurados
do RGPS efetuadas no exercício não foram recolhidas, no total de R$408.121,25; 8) obrigações patronais
do RGPS não recolhidas no total estimado para o exercício de R$810.064,92; 9) despesas sem
comprovação, no total de R$37.162,50.
Passa-se ao exame dos fatos cogitados, agrupando-os pela similitude, quando for o caso.
Prestação de Contas Anual foi apresentada em desacordo com a RN-TC 03/2010.
Na análise envidada, a Auditoria identificou máculas relacionadas ao descumprimento da
Resolução Normativa RN - TC 03/2010, tais como: ausência de informação quanto aos convênios
realizados no exercício ou ainda vigentes, especificando os convenentes, objeto, valor, vigência, fonte
de recursos, conta bancária e movimentação financeira ocorrida no exercício, bem como até o exercício;
ausência de informação das entradas e saídas do almoxarifado; ausência de informações quanto ao
inventário de bens móveis e imóveis, identificando a data da incorporação. O dever de enviar a prestação
de contas, acompanhada de todas as informações exigidas, é de responsabilidade do gestor, de forma
que não o fazendo de forma completa, sujeita-se à sanção pecuniária.
Falhas/inconsistências detectadas na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Falhas/inconsistências detectadas na Demonstração da Dívida Flutuante. Despesas
com pessoal registradas no elemento 3.3.90.04 - Contratação por Tempo
Determinado indevidamente classificadas no grupo de despesa 3 – Outras Despesas
Correntes. Falta de informações referentes à folha de pagamento no Sagres.
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Na análise levada a efeito, a Auditoria fez emergir irregularidade tangente a registros
contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos, além de
enquadramento em elementos de despesas inapropriados. Vejam-se trechos do exame (fls. 661/663):
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A constatação de informações e registros imprecisos ou contraditórios, ou até mesmo a
ausência destes, vai de encontro ao que dispõem as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC3.
Segundo a NBC-T-1, aprovada pela Resolução 530/81 do Conselho Federal de Contabilidade, é
Princípio Fundamental da Contabilidade:
1.6 - DA FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS - Os atos e fatos contábeis
devem estar consubstanciados em registros apropriados. Qualquer que seja o processo adotado para
tais registros, devem ser sempre preservados os elementos de comprovação necessários à verificação
não só quanto à precisão como à perfeita compreensão das demonstrações contábeis.
E mais: segundo a NBC-T-2.1, aprovada pela resolução 563/83 do Conselho Federal de
Contabilidade, a escrituração contábil será executada:
2.1.2 - (...)
e) Com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos
que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
Deve a gestão municipal adotar as providências cabíveis no sentido de evidenciar de
forma clara suas demonstrações contábeis, pois a contabilidade deve refletir, pela sua própria natureza,
os fatos reais ocorridos no âmbito da entidade, cabendo recomendações para o aperfeiçoamento de tal
conduta e, conforme o caso, alerta no curso do acompanhamento da gestão.
Quantitativo elevado de pessoal contratado por tempo determinado, representando
100% do quadro de pessoal do FMAS, indicando burla ao concurso público.
Convém ressaltar que a questão do quadro pessoal, embora seja matéria apurada
individualmente nas prestações de contas das Secretarias Municipais e, no presente momento, do FMAS,
a análise igualmente é feita nas contas anuais do Prefeito de João Pessoa, que é, em última instância,
responsável por toda a gestão de pessoal da capital paraibana. Nesse compasso, os quadros de pessoal
do Município foram avaliados juntamente com a prestação de contas do Prefeito (Processo TC
04582/14).

3

Segundo a Resolução 529/81 do Conselho Federal de Contabilidade, as NBC constituem um corpo de doutrina contábil que
serve de orientação técnica ao exercício profissional, em qualquer de seus aspectos. A sua inobservância constitui infração
profissional grave, punida nos termos da legislação pertinente.
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Retenções das contribuições dos segurados do RGPS efetuadas no exercício não
foram recolhidas, no total de R$408.121,25. Obrigações patronais do RGPS não
recolhidas no total estimado para o exercício de R$810.064,92.
No exame envidado, a Unidade Técnica consignou máculas atinentes à questão
previdenciária, consubstanciadas nas seguintes constatações: 1) retenções das contribuições dos
segurados do RGPS efetuadas no exercício não foram recolhidas, no total de R$408.121,25; e 2)
obrigações patronais do RGPS não recolhidas, no total estimado para o exercício de R$810.064,92. Vejase a manifestação técnica:
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Em sua defesa, a gestora responsável argumentou que a ausência de recolhimento da parte
patronal pelo FMAS se deu ante a falta de repasse dos recursos pela Prefeitura, tendo em vista que o
pagamento dos encargos sociais dos Fundos Municipais seria de competência e responsabilidade
daquela.
Nesse compasso, segundo alegou a defesa, em face da não transferência dos recursos para
o pagamento das obrigações patronais, o FMAS ficou impossibilitado de promover a geração das Guias
Previdenciárias (GPS) e, por conseguinte, das contribuições dos segurados.
Depois de examinar os argumentos defensórios, a Auditoria não os acatou, sob o
fundamento de que a própria defesa reconheceu o não recolhimento das contribuições devidas.
Conforme se observa do levantamento feito, o FMAS deixou de recolher integralmente
as contribuições estimadas para o exercício em análise, além de não ter repassado aquelas que foram
retidas dos segurados. Tais circunstâncias, pois, atraem desaprovação da prestação de contas, sem
prejuízo da multa, por descumprimento da lei.
Convém esclarecer, por oportuno, que cabem aos órgãos de controle externo providências
no sentido de zelar pela saúde financeira dos entes públicos, primando pela manutenção do equilíbrio
das contas públicas e preservação da regularidade de futuras administrações, notadamente, quando
acusadas condutas omissivas os submetem a sanções institucionais a exemplo daquelas previstas na
legislação previdenciária - art. 56, da Lei 8.212/91.
O levantamento do eventual débito, todavia, deve resultar de procedimento fiscal regular
pelo agente público federal, devendo a informação captada pela Auditoria ser endereçada à Receita
Federal, com cópias dos documentos respectivos, para a quantificação e cobrança das obrigações
remanescentes a cargo do Município.
Despesas sem comprovação, no total de R$37.162,50.
Na análise envidada, a Unidade Técnica de Instrução apontou como irregularidade no
âmbito do FMAS despesas tidas como sendo sem comprovação. Em sede de relatório inicial, a Unidade
Técnica havia apontado dois grupos de despesas não comprovadas, quais sejam: 1) despesas de pessoal
sem comprovação e 2) outras despesas não-comprovadas.
Depois de concluída a instrução processual, com análise da defesa ofertada, a Unidade
Técnica indicou as que as seguintes despesas remanesceriam sem comprovação:
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Consoante se observa, restariam pendentes de comprovação gastos com dois credores:
INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IEDES e ASSOC DOS FILHOS DE
ITAPORANGA.


Credor INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IEDES:

No que diz respeito ao credor supra, a Auditoria questionou o pagamento no valor de
R$29.662,50. Conforme indicado pela Unidade de Instrução, em sede de defesa, a gestora responsável
apresentou apenas documentos da contabilidade e outros, os quais, no entender do Órgão Técnico, não
se mostraram suficientes para elidir a mácula.
Examinando os documentos integrantes do Documento TC 57815/16, especificamente às
fls. 632/622, observa-se que a despesas acima referida foi decorrente do CONTRATO 161/2013,
originado a partir do Pregão 033/2013, com vistas à contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de cunho social, na oferta de ações voltadas a atender crianças e adolescentes de João
Pessoa/PB que se encontrem ameaçados de morte na ótica da proteção integral. Veja-se:
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As despesas processadas em favor desse credor foram igualmente questionadas no âmbito
na unidade orçamentária da própria SEDES, conforme analisado alhures. Ocorre que, ao contrário do
que foi observado para aquela unidade, não foi localizada qualquer nota fiscal emitida pela entidade
prestadora do serviço, na qual estivesse contido atesto de servidor público certificando que os serviços
teriam sido prestados. Nesse compasso, ante a ausência de elementos probatórios, o valor deve ser
imputado à gestora responsável.


Credor ASSOCIAÇÃO DOS FILHO DE ITAPORANGA:

A despesa questionada pela Auditoria em favor do credor supra foi no valor de
R$7.500,00. Depois de prestados os esclarecimentos, a Unidade Técnica não considerou elidida,
porquanto teria sido apresentado apenas um recibo.
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Examinando os documentos integrantes da defesa ofertada, especificamente às fls.
2585/2593, observa-se que a despesas acima referida foi decorrente da locação de espaço físico e de
equipamentos (piscina, quadra esportiva, cozinha, refeitório, etc.) para desenvolvimento de atividades
de recreação, esporte, cultura e lazer do Programa Projovem Adolescente. O empenho relativo à despesa
foi o 142803/2013, datado de 13/09/2013.
Conforme mencionado, a Auditoria não acatou a comprovação da despesa porquanto
somente teria sido juntado um recibo. Veja-se a imagem capturada do referido documento:

54/59

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA
PROCESSO TC 05039/15
Processos TC 04604/14 e TC 04945/14 (anexados)
A despeito de a Auditoria não o ter considerado, pode-se aceitar tal documentação como
prova da despesa, levando-se em consideração que, dentre a documentação juntada, encontra-se todo o
procedimento a ela relacionado, constando, inclusive, o atesto de que o espaço fora efetivamente
utilizado (fl. 2590). Veja-se:

Pode-se, pois, considerar a despesa devidamente comprovada.
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Seguidamente, em relação ao FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE – FUNDEC, depois de ultimada a instrução, restou apontada como
remanescente uma única mácula, qual seja: déficit orçamentário, no valor de R$45.654,93.
A gestora interessada alegou que o déficit observado equivalia a ínfimos 8,2% da receita
orçamentária, sendo de fácil diluição nos exercícios seguintes, não representando qualquer ameaça ao
equilíbrio financeiro do Fundo.
Sustentou, ainda, que o déficit em questão se deu pelo fato de o Balanço Orçamentário
não registrar a transferência de contrapartida realizada pela Prefeitura ao longo do exercício de 2013,
que representou R$227.500,00, inserida no Demonstrativo das Variações Patrimoniais do Fundo. Nesse
contexto, seria constatado que a receita total obtida pelo Fundo em 2013 foi de R$738.866,82, enquanto
o total das despesas alcançou R$557.021,75, existindo, portanto, um superávit de R$181.845,07, ao
invés do suposto déficit apontado.
A Auditoria não acatou os argumentos sob o fundamento de que refletiam a realidade do
Balanço Orçamentário, que apresenta um déficit de R$45.654,93 – pág. 20 – Processo TC 04549/14
(anexado).
Segundo consta no Balanço Orçamentário (fl. 20 do Processo TC 04549/14 – anexado), a
execução da receita (repasses) totalizou R$511.366,82, correspondendo a 115,37% dos repasses previstos
(R$443.205,00). Por sua vez, a execução da despesa totalizou R$557.021,75, representando 83,05% da despesa
fixada (R$670.705,00). Também se observa que o déficit executado foi menor que o previsto, conforme se
colhe do Balanço Orçamentário:
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Já no Balanço Financeiro (fl. 21 do Processo TC 04549/14 – anexado), se constata que o saldo
advindo do exercício anterior foi de R$397.336,85, suficiente para superar o déficit observado, vez que não
houve quitação de restos a pagar de exercícios anteriores:

Nesse contexto, não houve distorção no equilíbrio entre receitas e despesas, vez que o saldo de
exercício anterior era suficiente para o déficit apurado no exercício em análise. Para o déficit de R$45.654,93
na gestão do FUNDEC de 2013, veio um saldo de R$397.336,85 do exercício de 2012.
Tratando de recursos vinculados a finalidade específica, como é o caso de receitas congregadas
em fundos financeiros, o saldo de exercício anterior tem previsão legal de aplicação no exercício seguinte e no
mesmo objeto de destinação, nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de
Responsabilidade da Gestão Fiscal):
Art. 8º. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de
diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo
estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso.
Desta forma, não há irregularidade na gestão dos recursos se o saldo de 2012 cobriu, com folga,
a deficiência da arrecadação em 2013, sendo tal prática, não apenas autorizada, mas de observância obrigatória,
nos moldes do parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000.
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Assim, VOTO no sentido de que os membros desta colenda Câmara decidam:
1) JULGAR IRREGULARES as prestações de contas de 2013, advindas da Secretaria
de Desenvolvimento Social do Município de João Pessoa – SEDES e do Fundo Municipal de Assistência
Social de João Pessoa – FMAS, de responsabilidade da Senhora MARTA GERUZA MOURA GOMES;
2) JULGAR REGULAR a prestação de contas de 2013, advinda do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de João Pessoa - FUNDEC, de responsabilidade da Senhora
MARTA GERUZA MOURA GOMES;
3) IMPUTAR DÉBITO no montante de R$129.425,50 (cento e vinte e nove mil,
quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), valor correspondente a 2.495,19 UFR-PB (dois
mil, quatrocentos e noventa e cinco inteiros e dezenove centésimos de Unidade Fiscal de Referência do
Estado da Paraíba), à Senhora MARTA GERUZA MOURA GOMES, em virtude de despesas não
comprovadas com as seguintes entidades: Associação Recreativa Cultural e Artística (R$35.000,00),
Congregação Holística da Paraíba (R$64.763,00) e Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social –
IEDES (R$29.662,50), ASSINANDO-LHE O PRAZO de 30 (trinta) dias, contado da publicação
desta decisão, para recolhimento voluntário do débito em favor do Município de João Pessoa, sob pena
de cobrança executiva;
4) APLICAR MULTA de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor correspondente a 77,11
UFR-PB (setenta e sete inteiros e onze centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da
Paraíba), contra a Senhora MARTA GERUZA MOURA GOMES, com fulcro no art. 56, II, III e IV, da
LOTCE 18/93, por descumprimento de normativo do TCE/PB, ato de gestão ilegítimo ou antieconômico
de que resulte injustificado dano ao Erário e ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias,
ASSINANDO-LHE O PRAZO de 30 (trinta) dias, contado da publicação desta decisão, para
recolhimento voluntário do débito em favor do Tesouro do Estado, à conta do Fundo de Fiscalização
Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
5) REPRESENTAR à Receita Federal do Brasil sobre os fatos relacionados às
contribuições previdenciárias;
6) RECOMENDAR a adoção de providências no sentido de evitar as falhas
diagnosticadas pela Auditoria e guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, bem
como às normas infraconstitucionais pertinentes; e
7) INFORMAR que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas constantes dos autos,
sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências
especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas, nos termos
do art. 140, §1º, IX, do Regimento Interno do TCE/PB.
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DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 05039/15, referentes ao exame
das contas anuais oriundas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de João Pessoa SEDES, do Fundo Municipal de Assistência Social de João Pessoa – FMAS e do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de João Pessoa - FUNDEC, relativas ao exercício de 2013,
de responsabilidade da Senhora MARTA GERUZA MOURA GOMES, ACORDAM os membros da 2ª
CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (2ª CAM/TCE-PB), à
unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:
I) JULGAR IRREGULARES as prestações de contas de 2013, advindas da Secretaria
de Desenvolvimento Social do Município de João Pessoa – SEDES e do Fundo Municipal de Assistência
Social de João Pessoa – FMAS, de responsabilidade da Senhora MARTA GERUZA MOURA GOMES;
II) JULGAR REGULAR a prestação de contas de 2013, advinda do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de João Pessoa - FUNDEC, de responsabilidade da Senhora
MARTA GERUZA MOURA GOMES;
III) IMPUTAR DÉBITO no montante de R$129.425,50 (cento e vinte e nove mil,
quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), valor correspondente a 2.495,19 UFR-PB4 (dois
mil, quatrocentos e noventa e cinco inteiros e dezenove centésimos de Unidade Fiscal de Referência do
Estado da Paraíba), à Senhora MARTA GERUZA MOURA GOMES, em virtude de despesas não
comprovadas com as seguintes entidades: Associação Recreativa Cultural e Artística (R$35.000,00),
Congregação Holística da Paraíba (R$64.763,00) e Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social –
IEDES (R$29.662,50), ASSINANDO-LHE O PRAZO de 30 (trinta) dias, contado da publicação
desta decisão, para recolhimento voluntário do débito em favor do Município de João Pessoa, sob pena
de cobrança executiva;

4

Regimento Interno do TCE/PB. Art. 140. (...). § 2º. O Acórdão que resultar em imposição de multa ou condenação do
responsável ao ressarcimento de valores aos cofres públicos deverá indicar necessariamente o valor do débito em moeda
corrente na data da imputação e no correspondente valor em Unidade Financeira de Referência (UFR-PB), ou outro índice
que, por determinação legal ou opção do Tribunal, substitua-o como indexador.
Valor da UFR-PB fixado em 51,87 - referente a outubro de 2020, divulgado no site oficial da Secretaria de Estado da
Receita da Paraíba (https://www.receita.pb.gov.br/ser/info/indices-e-tabelas/ufr-pb).
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IV) APLICAR MULTA de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor correspondente a 77,11
UFR-PB (setenta e sete inteiros e onze centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da
Paraíba), contra a Senhora MARTA GERUZA MOURA GOMES, com fulcro no art. 56, II, III e IV, da
LOTCE 18/93, por descumprimento de normativo do TCE/PB, ato de gestão ilegítimo ou antieconômico
de que resulte injustificado dano ao Erário e ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias,
ASSINANDO-LHE O PRAZO de 30 (trinta) dias, contado da publicação desta decisão, para
recolhimento voluntário do débito em favor do Tesouro do Estado, à conta do Fundo de Fiscalização
Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
V) REPRESENTAR à Receita Federal do Brasil sobre os fatos relacionados às
contribuições previdenciárias;
VI) RECOMENDAR a adoção de providências no sentido de evitar as falhas
diagnosticadas pela Auditoria e guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, bem
como às normas infraconstitucionais pertinentes; e
VII) INFORMAR que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas constantes dos
autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências
especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas, nos termos
do art. 140, §1º, IX, do Regimento Interno do TCE/PB.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
TCE – Sessão Remota da 2ª Câmara.
João Pessoa (PB), 06 de outubro de 2020.

Assinado
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Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE E RELATOR
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Marcílio Toscano Franca Filho
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

