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Origem: Prefeitura Municipal de Bayeux
Natureza: Prestação de Contas Anuais – exercício de 2018
Responsáveis: Luiz Antônio de Miranda Alvino (ex-Gestor – período: 01/01 a 20/03)
Mauri Batista da Silva (ex-Gestor – período: 21/03 a 18/12)
Gutemberg de Lima Davi (Gestor – período: 19/12 a 31/12)
Advogado: Manolys Marcelino Passerat Silans (OAB/PB 11536)
Contador: João Gilberto Carneiro Ismael da Costa (CRC/PB 2113/O)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ACÓRDÃO REFERENTE À GESTÃO DO EXPREFEITO MAURI BATISTA DA SILVA (PERÍODO: 21/03 A 18/12). Município de
Bayeux. Exercício de 2018. Acúmulo da dupla função política e administrativa,
respectivamente, de executar orçamento e de captar receitas e ordenar despesas. Competência
prevista na CF, art. 71, inciso II, e na LOTCE/PB, art. 1º, inciso I, para julgar a prestação de
contas de gestão administrativa de recursos públicos. Déficits orçamentário e financeiro.
Despesa com pessoal acima do limite legal. Aplicações em ações e serviços públicos de saúde
e na manutenção e desenvolvimento do ensino em percentuais abaixo do mínimo constitucional.
Retenção e não repasse de contribuições sociais descontadas dos servidores. Descumprimento
de obrigações previdenciárias patronais. Nepotismo. Desatenção à normativo do TCE/PB.
Despesas irregularmente ordenadas. Atendimento parcial da LRF. Irregularidade das contas.
Imputação de débito. Multa. Recomendação. Comunicações.
ACÓRDÃO APL – TC 00611/19

RELATÓRIO
1.

O presente processo trata da prestação de contas anual dos Senhores LUIZ ANTÔNIO DE
MIRANDA ALVINO (período: 01/01 a 20/03), MAURI BATISTA DA SILVA (período: 21/03 a
18/12) e GUTEMBERG DE LIMA DAVI (período: 19/12 a 31/12), na qualidade de sucessivos
Prefeitos do Município de Bayeux, relativa ao exercício de 2018.

2.

Durante o exercício de 2018 foi realizado o acompanhamento da gestão com diversos achados de
auditoria e a feitura de 08 relatórios de acompanhamento (entre iniciais e de defesa, incluindo
sobre balancetes e instrumentos orçamentários), com emissão de 05 alertas.
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3.

Após o recebimento do balancete do mês de dezembro de 2018 houve o exame da consolidação das
informações pelo Órgão de Instrução deste Tribunal, emitindo-se o Relatório Prévio de PCA às
fls. 2013/2165, da lavra do Técnico de Contas Públicas (TCP) Evandro Sérgio Nunes da Silva e dos
Auditores de Contas Públicas (ACP) João César Bezerra de Menezes e Júlio Uchoa Cavalcanti Neto,
subscrito pelo Chefe de Divisão ACP Eduardo Ferreira Albuquerque, com a análise das informações
prestadas a esta Corte por meio documental e/ou informatizado, via Sistema de Acompanhamento
da Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES, além daquelas obtidas durante o
acompanhamento.

4.

Assim, foi aberto prazo para apresentação de defesa sobre as ocorrências consignadas no indigitado
relatório, juntamente com o envio da Prestação de Contas Anuais de 2018 (fl. 2168).

5.

Com a apresentação dessa PCA (fls. 2181/2653) e da defesa sobre o relatório prévio da Auditoria
com respectivos documentos (fls. 2654/2780), foi elaborado o Relatório PCA – Análise Defesa de
(fls. 3013/3190), da lavra dos mesmos ACPs, com a chancela do mesmo Chefe de Divisão e do
Chefe de Departamento ACP Plácido Cesar Paiva Martins Junior.

6.

Apontadas novas máculas, o contador e os gestores foram novamente notificados e apresentaram
justificativas (fls. 3194/3227, 3230/3233, 3236/3249 e 3252/3260), sendo analisadas pela Auditoria
em relatório do ACP João Alfredo Nunes da Costa Filho (fls. 3267/3297), sob a chancela mais uma
vez do mesmo Chefe de Divisão.

7.

Feita a consolidação dos relatórios da Auditoria apresentam-se as colocações e observações a seguir
resumidas:
7.1. Apresentação da prestação de contas no prazo legal, em conformidade com a Resolução
Normativa RN – TC 03/2010;
7.2. Segundo dados do IBGE (censo 2010 - estimativa 2018) o Município possui 97.009
habitantes, sendo 96.111 habitantes da zona urbana e 898 habitantes da zona rural;
7.3. A lei orçamentária anual (Lei 1.476/18), publicada em 22/01/2018, estimou a receita em
R$192.068.155,00 e fixou a despesa em igual valor, bem como autorizou a abertura de
créditos adicionais suplementares no montante de R$9.603.407,75, correspondendo a 5%
(cinco por cento) da despesa fixada na LOA;
7.3.1.

Posteriormente, a Lei Municipal 1.483/18 autorizou a abertura de créditos
suplementares no montante de R$38.413.631,00, equivalendo a 20% da despesa
fixada, ficando o total autorizado, para o exercício, no valor de R$48.017.038,75;
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7.3.2.

Quanto à Lei Municipal 1.513/18, que autorizou a abertura de créditos suplementares
em 30% da despesa fixada, a Auditoria indicou a extemporaneidade da norma, uma
vez que mesma foi editada em 28/12/2018;

7.4. Foram abertos créditos adicionais suplementares no montante de R$59.235.365,37,
ultrapassando em R$11.218.326,62 o valor autorizado. Dos créditos abertos, foram utilizados
R$47.351.586,12, com a indicação da fonte de recursos;
7.5. As Leis Municipais 1.481/18 e 1.487/18 autorizaram a abertura de créditos adicionais
especiais no valor total de R$5.034.100,00. Foram abertos créditos adicionais especiais no
valor de R$4.784.100,00, com autorização legislativa e indicação das fontes de recursos;
7.6. A receita total arrecadada correspondeu a R$162.942.781,08, sendo R$161.511.132,00 em
receitas correntes, já descontada a transferência do montante de R$14.058.263,64 para o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais do Magistério – FUNDEB, e R$1.431.648,01 em receitas de capital;
7.7. A despesa executada totalizou R$174.236.078,57, sendo R$5.877.402,53 com o Poder
Legislativo. Quanto às categorias econômicas foram executados R$165.450.866,11
(R$5.671.884,17 do Poder Legislativo e R$20.086.874,46 da administração indireta) em
despesas correntes e R$3.670.260,97 (R$205.518,36 do Poder Legislativo e R$52.883,92 da
administração indireta) em despesas de capital;
7.8. O balanço orçamentário consolidado apresentou déficit equivalente a 6,93%
(R$11.293.297,49) da receita orçamentária arrecadada; o balanço financeiro indicou um
saldo para o exercício seguinte, no montante de R$16.088.339,92, constituído exclusivamente
em bancos (incluído o saldo no montante de R$719.558,82 do Regime Próprio de Previdência
Social); e o balanço patrimonial consolidado consignou déficit financeiro (ativo financeiropassivo financeiro), no valor de R$74.614.019,14;
7.9. Foram realizados 64 procedimentos licitatórios para despesas de R$50.072.836,85 e, de
acordo com o TRAMITA, enviados ao TCE/PB aqueles exigidos pela Resolução Normativa
RN - TC 09/2016;
7.10. A Auditoria indicou a ocorrência da dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na
legislação;
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7.11. Os gastos com obras e serviços de engenharia, no exercício, totalizaram R$310.928,76,
correspondendo a 0,18% da despesa orçamentária do Poder Executivo;
7.12. Os subsídios percebidos pelos gestores, ao longo do exercício está assim demonstrado:

7.13. DESPESAS CONDICIONADAS:
7.13.1. FUNDEB: aplicação do montante de R$25.892.085,04, correspondendo a 67,39%
dos recursos do FUNDEB (R$38.420.614,02) na remuneração do magistério da
educação básica. O saldo não comprometido do FUNDEB ao final do exercício foi
de R$0,00 (0% da receita do fundo), atendendo ao máximo de 5% estabelecido no §
2º do art. 21 da Lei 11.494/2007;
7.13.2. Manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE): aplicação do montante de
R$18.996.785,71, correspondendo a 22,42% das receitas de impostos mais
transferências, que totalizaram R$84.738.192,04;
7.13.3. Ações e serviços públicos de saúde (SAÚDE): aplicação do montante de
R$11.960.624,38, correspondendo a 14,73% das receitas componentes da base de
cálculo – RIT menos deduções legais (R$81.222.073,69);
7.13.4. Pessoal (Poder Executivo): gastos com pessoal do Poder Executivo de
R$90.226.924,36 correspondendo a 57,44% da receita corrente líquida (RCL), que
totalizou no exercício o valor de R$157.071.348,50;
7.13.5. Pessoal (Ente): gasto com pessoal do Município, após a inclusão dos gastos do
Poder Legislativo, no montante de R$4.224.126,04, e a diferença positiva entre a
despesa com inativos e as receitas de contribuições, na cifra de R$2.045.348,85,
totalizou R$96.496.399,25, correspondendo a 61,43% da RCL;
7.13.6. Caso as obrigações patronais fossem adicionadas aos cálculos de pessoal, o
percentual do Município passaria para 69,09% e o do Executivo para 73,69%;
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7.14. Ao final do exercício, o quadro de pessoal do Poder Executivo era composto de 4.561
servidores distribuídos da seguinte forma:

7.15. Os relatórios resumidos da execução orçamentária (REO) e de gestão fiscal (RGF) foram
elaborados, publicados e encaminhados nos moldes da legislação;
7.16. Sobre o cumprimento da LC 131/2009 e da 12.527/11, o exame do cumprimento ou não das
exigências relativas à Transparência da Gestão Fiscal e ao Acesso à Informação foi objeto
de verificação ao longo do acompanhamento, conforme Resolução Normativa RN - TC
02/2017, gerando, conforme o caso, emissão de Alerta. Segundo o aplicativo Turmalina,
disponível na página www.tce.pb.gov.br e no aplicativo de celular NOSSO TCEPB, o
Município, vem atingindo 785 dos 880 pontos possíveis:
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7.17. A dívida municipal ao final do exercício correspondia a R$184.555.107,87, representando
117,5% da receita corrente líquida, dividindo-se nas proporções de 46,45% e 53,55%, entre
dívida flutuante e dívida fundada, respectivamente. Comparada com a do exercício de 2017,
houve um aumento de 131,66%. A composição e principais credores estão assim dispostos:

7.18. Repasse ao Poder Legislativo no montante de R$6.032.982,58, representando 6,9% da
receita tributária do exercício anterior. O repasse correspondeu a 97,01% do valor fixado no
orçamento (R$6.219.000,00);
7.19. Em relação à temática previdenciária, após ajustes, foram observados os seguintes pontos:
7.19.1. Para o Regime Próprio de Previdência Social, os recolhimentos patronais
totalizaram R$13.913.790,55, valor considerado compatível com a estimativa;
7.19.2. Quanto ao Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - RGPS/INSS, os recolhimentos patronais totalizaram
R$4.302.461,54, estando R$4.493.964,71 abaixo do valor estimado de
R$9.335.953,59, após ajustes de R$539.527,34;
7.19.3. Retenção de contribuição previdenciária do servidor R$5.057.959,52, com repasse à
entidade previdenciária própria (IPAM) de R$4.404.834,47, gerando uma diferença
de R$653.125,05, que correspondeu a 12,91% do valor devido;
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7.20. As receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais fundos do Município estão
consolidadas na execução orçamentária da Prefeitura;
7.21. Houve registro de denúncias neste Tribunal para o exercício em exame, abaixo resumidas:

7.22. Foi realizada diligência no Município em 05/11/2018.
8.

Restaram, assim, as seguintes irregularidades indicadas pela Auditoria, após as defesas
apresentadas:
8.1. Responsável: LUIZ ANTÔNIO DE MIRANDA ALVINO (período: 01/01 a 20/03/2018):
8.1.1.

Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, da Constituição
Federal;

8.1.2.

Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de
previdência, no valor de R$1.010.647,52;

8.1.3.

Inadimplência no pagamento da contribuição patronal, débito original ou
parcelamento, no importe de R$216.250,95;

8.1.4.

Pagamento de gratificação sem previsão legal, no valor de R$1.824,01;

8.1.5.

Pagamento de gratificação sem previsão legal, no importe de R$141.510,07;
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8.2. Responsável: MAURI BATISTA DA SILVA (período: 21/03 a 18/12/2018):
8.2.1.

Transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização
legislativa;

8.2.2.

Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, no valor
de R$11.218.326,62;

8.2.3.

Pagamento de subsídios ao Prefeito, Vice-prefeito e Secretários em desacordo com
as determinações constitucional e legal, no valor de R$653,47;

8.2.4.

Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida
a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino;

8.2.5.

Não aplicação do percentual mínimo de 15% pelos Municípios, do produto da
arrecadação de impostos e transferências constitucionais em ações e serviços de
saúde pública;

8.2.6.

Gastos com pessoal acima do limite (60%) estabelecido pelo art. 19 Lei de
Responsabilidade Fiscal;

8.2.7.

Gastos com pessoal acima do limite (54%) estabelecido pelo art. 20 Lei de
Responsabilidade Fiscal;

8.2.8.

Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, da Constituição
Federal;

8.2.9.

Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de
previdência, no valor estimado de R$3.402.391,88;

8.2.10. Não empenhamento da contribuição previdenciária do empregador, no valor de
R$5.024.951,49;
8.2.11. Inobservância à alíquota de contribuição estipulada na avaliação atuarial, inclusive
com previsão em lei municipal;
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8.2.12. Inadimplência no pagamento da contribuição patronal, débito original ou
parcelamento;
8.2.13. Não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos
segurados à instituição devida;
8.2.14. Ocorrência de irregularidades relativas à admissão de pessoal - nepotismo;
8.2.15. Pagamento de gratificação sem previsão legal, no valor de R$4.567,94;
8.2.16. Ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências
efetivas, no valor de R$11.293.297,49;
8.2.17. Ocorrência de déficit financeiro ao final do exercício, no importe de
R$74.614.019,74;
8.2.18. Realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação
sem amparo na legislação, no valor de R$2.069.890,99;
8.2.19. Descumprimento de Resolução do TCE/PB;
8.2.20. Pagamento de gratificação sem previsão legal, no valor de R$718.575,64;
8.2.21. Descumprimento de norma legal;
8.3. Responsável: GUTEMBERG DE LIMA DAVI (período: 19/12 a 31/12/2018):
8.3.1.

Acumulação ilegal de cargos públicos;

8.3.2.

Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, da Constituição
Federal;

8.3.3.

Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de
previdência, no valor de R$80.925,31;

8.3.4.

Não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos
segurados à instituição devida;

8.3.5.

Descumprimento de norma legal;
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9.

8.3.6.

Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência
dos demonstrativos contábeis;

8.3.7.

Abertura de créditos adicionais – suplementares ou especiais – sem autorização
legislativa, no valor de R$11.218.326,62.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do Procurador Marcílio
Toscano Franca Filho (fls. 3306/3337), opinou pela:
9.1

Emissão de parecer CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS CONTAS dos Gestores
Municipais de Bayeux, Luiz Antônio de Miranda Alvino (período: 01/01/2018 a 20/03/2018),
Mauri Batista da Silva (período: 21/03/2018 a 18/12/2018) e Gutemberg de Lima Davi
(período: 19/12/2018 a 31/12/2018), referente ao exercício 2018;

9.2

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL aos preceitos da LRF;

9.3

IMPUTAÇÃO DE DÉBITO aos Srs. Mauri Batista da Silva e Luiz Antônio de Miranda
Alvino, por toda a despesa insuficientemente comprovada e irregular, cf. liquidação da
Auditoria;

9.4

APLICAÇÃO DE MULTA aos gestores à época, Luiz Antônio de Miranda Alvino, Mauri
Batista da Silva e Gutemberg de Lima Davi, com fulcro no artigo 56 da LOTCE;

9.5

COMUNICAÇÃO à Receita Federal do Brasil e ao Instituto Próprio de Previdência acerca
dos fatos relacionados às contribuições previdenciárias para as providências a seu cargo;

9.6

REMESSA de CÓPIA dos presentes ao Ministério Público Comum, para fins de análise dos
indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) e/ou crimes
licitatórios (Lei 8.666/93) pelos Srs. Luiz Antônio de Miranda Alvino, Mauri Batista da Silva
e Gutemberg de Lima Davi;

9.7

RECOMENDAÇÃO à atual gestão do Município de Bayeux no sentido de estrita observância
às normas constitucionais e infraconstitucionais, e quanto à gestão geral, não incorrer em
quaisquer das falhas e irregularidades hauridas e confirmadas pela Auditoria neste álbum
processual, sob pena de repercussão negativa em prestações de contas futuras.

10. O processo foi agendado para a presente sessão, com as intimações de estilo.

11/54

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 06375/19

VOTO DO RELATOR
É na Constituição Federal que se encontra a moldura jurídica básica do controle da gestão
pública brasileira. Merece destaque, desde já, o fato de que a destinação de todos os dinheiros do erário,
por essa qualidade e origem, exige providências que assegurem da melhor forma possível o seu bom
emprego, evitando quaisquer desvios de finalidade. Assim, a despesa pública deve obedecer a sérios
critérios na sua realização e comprovação, respeitando não apenas a cronologia das fases de sua
execução, mas também todos os demais princípios constitucionais que norteiam a pública gestão, sob
pena de responsabilidade da autoridade competente. A Constituição é lei fundamental, encimando e
orientando todo o ordenamento jurídico do Estado. A sua força normativa é tamanha que União, Estados,
Municípios e Distrito Federal hão de exercer as suas respectivas atribuições nos precisos termos nela
estabelecidos, sob pena de ter por viciadas e nulas as suas condutas. Nesse diapasão, o augusto Supremo
Tribunal Federal, em decisão digna de nota, assim já se manifestou:
“Todos os atos estatais que repugnem à constituição expõem-se à censura jurídica - dos
Tribunais especialmente - porque são írritos, nulos, desvestidos de qualquer validade. A constituição
não pode submeter-se à vontade dos poderes constituídos e nem ao império dos fatos e das
circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste - enquanto for respeitada - constituirá a garantia
mais efetiva de que os direitos e liberdades não serão jamais ofendidos.” (RT 700:221, 1994. ADIn
293-7/600, Rel. Min. Celso Mello).
A prestação de contas é o principal instrumento de controle da gestão pública. Constitui
dever de todo administrador e também elemento basilar à concretização dos princípios constitucionais
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, já que é ela instrumento de
racionalização, controle e transparência das atividades públicas. Modernamente, a fiscalização da gestão
pública, tanto política quanto administrativa, exercitada pelos órgãos de controle externo, evoluiu de
mera análise financeira e orçamentária - na Constituição anterior -, para uma profunda investigação
contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e fiscal, à luz da legalidade, legitimidade e
economicidade, bem como da aplicação de subvenções e renúncia de receitas, segundo o caput, do art.
70, da Carta Nacional.
Segundo o modelo constitucional, o Tribunal de Contas aprecia as contas de governo,
emitindo um parecer opinativo, e o Poder Legislativo efetua o respectivo julgamento. Quanto à gestão
administrativa, a Corte de Contas julga as contas dos responsáveis sem qualquer ingerência do
Parlamento, para os fins de atribuir-lhes ou liberá-los de responsabilidade.
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Esclarecedora sobre o tema e de extremado caráter didático é a decisão emanada do
Tribunal de Justiça da Paraíba, sob a relatoria do eminente Desembargador Antônio Elias de
Queiroga, que disseca todo o conteúdo dos incisos I e II, do art. 71, da Lex Mater:
“No primeiro caso, o Tribunal não julga, apenas, aprecia as contas gerais – balancetes
de receitas e despesas – e emite parecer, meramente opinativo, pela aprovação ou rejeição das contas,
sendo o Poder Legislativo, nesta hipótese, o órgão competente para o julgamento. O parecer prévio do
Tribunal, in casu, só deixará de prevalecer se for rejeitado por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal (art. 31, § 2º). Diversa a hipótese do inciso II, quando o Tribunal de Contas julga
processos em que Governador, Prefeitas, Secretários, Vereadores, etc. atuam como administradores de
bens ou valores públicos. Vale dizer, o Tribunal não se preocupa em apreciar apenas a parte global das
contas como um todo (art. 71, I), porque é muito difícil que um Balanço não apresente os seus
resultados, matematicamente certos. Profere, também, de maneira específica, o julgamento do gestor
daquele dinheiro público, ou seja, se o dinheiro público foi honestamente e adequadamente aplicado.
Quando assim procede, o Tribunal aplica aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei (CF, art.71, § 3º)”. (TJ/PB. Apelação Cível nº
99.005136-5. Rel. Des. Antônio Elias de Queiroga. DJE/Pb 10/12/1999).
No mesmo sentido, também já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATOS PRATICADOS POR PREFEITA, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
ADMINISTRATIVA E GESTORA DE RECURSOS PÚBLICOS. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE
CONTAS. NÃO SUJEIÇÃO AO DECISUM DA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIAS DIVERSAS.
EXEGESE DOS ARTS. 31 E 71 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os arts. 70 a 75 da Lex Legum deixam
ver que o controle externo – contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial – da
administração pública é tarefa atribuída ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas. O primeiro,
quando atua nesta seara, o faz com o auxílio do segundo que, por sua vez, detém competências que lhe
são próprias e exclusivas e que para serem exercitadas independem da interveniência do Legislativo. O
conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do Executivo é diverso do conteúdo das contas dos
administradores e gestores de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da situação das
finanças da unidade federativa (União, Estados, DF e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento,
dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos
com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é
que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, I
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c./c. 49, IX da CF/88). As segundas – contas de administradores e gestores públicos, dizem respeito ao
dever de prestar (contas) de todos aqueles que lidam com recursos públicos, captam receitas, ordenam
despesas (art. 70, parágrafo único da CF/88). Submetem-se a julgamento direto pelos Tribunais de
Contas, podendo gerar imputação de débito e multa (art. 71, II e § 3º da CF/88). Destarte, se o Prefeita
Municipal assume a dupla função, política e administrativa, respectivamente, a tarefa de executar
orçamento e o encargo de captar receitas e ordenar despesas, submete-se a duplo julgamento. Um
político perante o Parlamento precedido de parecer prévio; o outro técnico a cargo da Corte de Contas.
Inexistente, in casu, prova de que o Prefeita não era o responsável direto pelos atos de administração e
gestão de recursos públicos inquinados, deve prevalecer, por força ao art. 19, inc. II, da Constituição,
a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo da Corte de Contas dos Municípios de
Goiás. Recurso ordinário desprovido”. (STJ. ROMS nº 11060/GO. Rel. Min. Laurita Vaz. DJU
16/09/2002, p. 159).
No caso da presente prestação de contas, depreende-se que as autoridades ao exercitarem
“a dupla função, política e administrativa, respectivamente, a tarefa de executar orçamento e o encargo
de captar receitas e ordenar despesas, submete-se a duplo julgamento. Um político perante o
Parlamento precedido de parecer prévio; o outro técnico a cargo da Corte de Contas”.
Todavia, em relação ao último gestor do exercício, Senhor GUTEMBERG DE LIMA
DAVI, cujo período correspondeu a treze dias à frente da Prefeitura em 2018, cabe apenas julgar seus
atos no âmbito da função administrativa, correspondente aos encargos de captar receitas e ordenar
despesas naquele curto lapso, pois, pela natureza moderna do orçamento programa, não haverá como
emitir parecer prévio para atribuir-lhe responsabilidade pelos fatos relacionados a resultados ou
cumprimento de metas anuais.
Feita esta introdução, no caso específico, passemos à análise das máculas remanescentes
sobre a gestão do Senhor MAURI BATISTA DA SILVA.

Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, da Constituição
Federal.
A irregularidade é atribuída aos três gestores.
A Auditoria indicou que a Prefeitura Municipal não repassou o total do duodécimo à
Câmara municipal, conforme valor fixado no orçamento para o exercício de 2018.
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Os gestores, em síntese, alegaram que não houve prejuízo à Câmara Municipal, haja vista
que o valor não repassado foi de apenas 2,99%, e que o repasse correspondeu a 6,9% da receita tributária
do exercício anterior.
Conforme se observa, o repasse do duodécimo à Câmara Municipal de Bayeux, exercício
de 2018 correspondeu a (fl. 3044):

Ao longo do exercício, os repasses financeiros, à Câmara Municipal, apresentaram o
seguinte fluxo (fl. 3045):

Observando o fluxo financeiro do duodécimo, constata-se que os repasses não foram
uniformes ao longo do exercício, e que, a rigor, deveria ser repassado mensalmente o montante de
aproximadamente R$518.250,00.
Nesse sentido, verifica-se que a falha apontada ocorreu durante todo o ano. Como não
houve prejuízo à atividade da Câmara, cabe recomendação para que os repasses do duodécimo ao Poder
Legislativo Municipal seja realizado em conformidade com os regramentos constitucionais, evitando
que a falha venha a ocorrer novamente.
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Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de
previdência.
A irregularidade é atribuída aos três gestores.
Segundo o levantamento técnico, o valor estimado das contribuições totais devidas à
previdência, Municipal e Geral, foi de R$22.460.709,70, enquanto que o montante efetivamente pago
pela edilidade teria sido de R$16.457.535,70. Conforme quadro (fl. 3046):

Em relação ao montante de R$978.222,45, relativo aos encargos patronais devidos ao
Instituto Próprio de Previdência, a Auditoria, à fl. 3055, já considerou elidida a falha apontada, senão
vejamos:
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Em relação aos valores devidos ao Regime Geral (INSS), a Auditoria distribuiu a
responsabilidade pelo não recolhimento das obrigações patronais devidas, entres os gestores, conforme
quadro (fl. 3049):

Basicamente, os gestores alegaram insuficiência de recursos.
Na apuração, a Auditoria tomou por base os valores empenhados pela Prefeitura nos
elementos de despesa 04 (contratos por excepcional interesse público) e 11 (vencimentos e vantagens pessoal civil), chegando à base de cálculo no valor de R$40.113.921,29.
Ao indicar as obrigações patronais pagas, o Órgão Técnico consignou apenas as despesas
do elemento 13 (obrigações patronais) empenhadas pela Prefeitura. Ocorre que, durante o exercício em
comento, também houve despesas em favor do INSS no elemento de despesa 71, relativas a
parcelamentos de débito previdenciário, no montante de R$1.923.739,36.
Instituto Nacional de Seguridade Social

Somando, pois, todos os gastos em favor da Autarquia Previdenciária Federal, chega-se
ao montante de R$6.765.728,61, considerando os ajustes efetuados pela Auditoria, correspondendo a
aproximadamente 72,46% das obrigações patronais estimadas para o exercício. Assim, apesar de não
atender na sua plenitude a obrigação, o fato não se insere como motivador para a reprovação das contas,
segundo precedentes do Tribunal, cabendo multa.
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Não empenhamento da contribuição previdenciária do empregador, no valor de
R$5.024.951,49.
Trata-se de descumprimento da Lei 4.320/64, quando assinala caber ao exercício
financeiro a despesa nele legalmente empenhada, não podendo as despesas da competência do respectivo
período deixar de ser empenhadas:
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
II - as despesas nele legalmente empenhadas.
Cabem recomendações para o tempestivo empenhamento das despesas.

Inadimplência no pagamento da contribuição patronal, débito original ou
parcelamento, no importe de R$344.003,80.
A irregularidade também é atribuída ao Senhor LUIZ ANTÔNIO DE MIRANDA
ALVINO.
Em levantamento realizado pela Auditoria, consta que os gestores não pagaram parcelas
decorrentes do parcelamento realizado com o Instituto de Previdência Municipal:
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Os responsáveis alegaram a alternância dos gestores, ocorrida no exercício em análise, e
informaram que buscaram, junto com a assessoria jurídica do Município, a renegociação da dívida. A
Auditoria não acatou os argumentos apresentados, mantendo a falha apontada.
Como se observa, deixaram se ser pagas algumas parcelas decorrentes do acordo firmado
entre a Prefeitura Municipal e o Instituto de Previdência local. Nesse caso, cabe recomendação ao atual
gestor para que adote as providencias necessárias ao restabelecimento dos pagamentos nos termos
acordados.

Pagamento de gratificação sem previsão legal. Descumprimento de norma legal.
A irregularidade também é atribuída ao Senhor LUIZ ANTÔNIO DE MIRANDA
ALVINO.
Denúncia constante nos autos do Processo TC 18197/18, anexado à presente Prestação de
Contas, noticia: o pagamentos de gratificações em previsão legal; pagamentos diferenciados de
remuneração e pagamento irregular de adicional noturno à Guarda Civil municipal, sem comprovação
de sua legitimidade; existência de servidores sem concurso público exercendo o cargo de Guarda Civil
Municipal; e existência de servidores à disposição de outros órgãos descumprindo a determinação
constante nos Decretos Municipais 42/2018 e 43/2018.
Em primeira análise, a Auditoria concluiu pela improcedência em relação à existência de
ocupantes de cargo de Guarda Civil Municipal sem concurso público e pela procedência em relação aos
seguintes fatos:
1. Pagamento irregular de Gratificação de Atividade Especial ao Senhor MYCKAEL
ANTONY DOS SANTOS ARAÚJO, no montante de R$3.141,36;
2. Pagamento irregular de Gratificação de Atividade Especial ao Senhor GILSON
ANDRADE DA SILVA, no montante de R$2.600,46;
3. Pagamento irregular de Gratificação de Atividade Especial ao Senhor ISAC SOARES
DA CRUZ, no montante de R$650,13;
4. Pagamento irregular de adicional noturno no valor de R$549.681,18;
5. Servidores da Guarda Municipal a disposição de outros Órgãos, contrariando
determinação para o retorno ao local de origem.
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Em relação aos pagamentos irregulares de gratificações, os valores estão assim
distribuídos:

Com relação ao Senhor MYCKAEL ANTONY DOS SANTOS ARAÚJO, a Auditoria
constatou que, a partir de novembro de 2017, quando já havia sido exonerado, o servidor passou a receber
uma nova gratificação de atividade especial no valor de R$392,67 até julho do exercício de 2018, quando
então deixou finalmente de receber. Portanto, a Auditoria entendeu que o servidor percebeu
indevidamente a gratificação.
Quanto ao Senhor GILSON ANDRADE DA SILVA, a Auditoria constatou que o mesmo
foi exonerado do cargo de Inspetor Geral em março de 2018, no entanto continuou a perceber a
gratificação indevidamente no período de abril a junho de 2018.
Por fim, quanto ao Senhor ISAC SOARES DA CRUZ, a Auditoria constatou que ele
recebeu regularmente a gratificação de Inspetor até junho de 2018. Porém, nos três meses subsequentes
(julho, agosto e setembro), passou a receber a gratificação de Inspetor Geral, no valor de R$866,82, a
partir de então voltou a receber a gratificação de Inspetor, cargo para o qual foi nomeado. Portanto, o
servidor recebeu a gratificação de inspetor geral sem justificativas no montante de R$650,13.
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Notificados em duas oportunidades, os gestores apresentaram defesa, alegando, em
síntese, que apenas irão se pronunciar no processo específico que tramita nesta corte de Contas sob o
número TC 18197/18 e que se encontra anexado à presente Prestação de Contas.
Tangente ao pagamento de gratificação de adicional noturno aos Guardas Municipais, a
Auditoria constatou que, em determinados meses (Documento TC 15151/19), todos os servidores
perceberam a referida gratificação sem que fosse apresentada a comprovação da legitimidade dos
pagamentos. Nesse sentido Auditoria concluiu que não houve comprovação de que todos os servidores
trabalharam no período noturno ao mesmo tempo, para fazerem jus ao recebimento. Os valores pagos
estão assim distribuídos:
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Novamente, após notificados em duas oportunidades, os gestores alegaram que irão se
pronunciar nos autos do Processo TC 18197/18.
A Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro – Lei 4.320/64, exige que, na quantificação
(liquidação) da obrigação de pagar, além de identificar a origem do gasto, o credor e o valor a ser pago,
a administração deve certificar o resultado auferido – legitimidade da despesa pública. Cite-se:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1°. Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por
base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
O Supremo Tribunal Federal já assentou a obrigação dos responsáveis por dinheiros
públicos de demonstrar a sua escorreita aplicação sob os enfoques formais e meritórios, quando do
julgamento do Mandado de Segurança nº 20.335-8/DF, publicado no DJU de 25/02/1983, de cujo voto
do eminente relator Ministro Moreira Alves, colhe-se lapidar comentário:
“Vê-se, pois, que, em tema de Direito Financeiro, mais particularmente, em tema de
controle da aplicação dos dinheiros públicos, a responsabilidade do Ordenador de Despesa pelas
irregularidades apuradas se presuma, até prova em contrário, por ele subministrada.”
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No caso, além do pagamento irregular aos servidores já nominados, os gestores não
apresentaram os documentos solicitados pela Auditoria quanto ao adicional noturno, quais sejam, a
escala de trabalho, que atestem que os servidores faziam jus ao recebimento da gratificação.
No caso específico, os gestores não apresentaram a documentação comprobatória da
regularidade da despesa. Alegaram apenas que se manifestariam no Processo TC 18197/18, mas este
está anexado à presente prestação de contas, onde deveriam ser prestadas as informações.
Conclui-se, portanto, que, se recursos públicos são manuseados e não se faz prova da
regularidade das despesas realizadas com os correspondentes documentos exigidos legalmente, os
respectivos gestores atraem para si a consequente emissão de parecer contrário à aprovação da prestação
de contas, a responsabilidade de ressarcir os gastos irregulares que executaram ou concorreram, inclusive
por temerária gerência, além de sujeição à multa decorrente de prejuízos causados ao erário, nos termos
do art. 56, III, da LCE 18/93.

Transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização
legislativa.
A Auditoria indicou que, através dos Decretos 051/2018 e 059/2018, teria havido
suplementação de dotações em favor do Instituto de Previdência do Município, caracterizando
transposição de recursos entre órgãos municipais sem a devida autorização legislativa (fl. 3016).
A defesa alegou que (fl. 3016):

A Auditoria manteve a falha mencionando que o gestor “não contestou a falha apontada
e até justificou os motivos que ensejaram a sua prática”.
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A questão do remanejamento de dotações, de fato, deve-se fazer no acompanhamento da
gestão, como já ocorre, um trabalho pedagógico para se distinguir esse tema da mera suplementação
orçamentária.
É que o orçamento público nosso, no decorrer de sua evolução, ganhou status de
verdadeiro plano de trabalho ou programa de governo a ser perseguido em seus objetivos e metas,
desgarrando-se do arcaico conceito de peça meramente contábil e burocrática e amoldando-se à
finalidade genérica da Atividade Financeira do Estado, qual seja, a realização do bem comum de forma
sustentável, através da otimização dos recursos públicos (humanos, financeiros e patrimoniais) e
aplicação buscando sempre resultados úteis à coletividade (eficiência, eficácia e efetividade).
Modernamente, a formalização desse plano de trabalho deve restar consignada em três
instrumentos de planejamento, mencionados constitucionalmente: a) o Plano Plurianual (PPA), a indicar
o planejamento macro da administração pública, desenvolvido em níveis integrados e sincronizados,
compostos de diretrizes, objetivos e metas para a ação governamental; b) as Diretrizes Orçamentárias,
elaboradas de acordo com a política de governo delineada no Plano Plurianual, detendo, dentre outras
funções, as de priorizar as metas para cada exercício e orientar a elaboração do respectivo Orçamento;
e, finalmente, c) o próprio Orçamento, quantificando, de acordo com a capacidade financeira do ente
federado, o programa de governo inserido no Plano Plurianual e nas Diretrizes Orçamentárias, através
de técnicas adequadas, dividindo as tarefas por funções, subfunções, programas, projetos, atividades,
etc.
E para autorizar a ação governamental desejada pelo sistema de planejamento público, a
sua aprovação por LEI1, em sentido formal, como outorga popular2 a legitimar os atos de obtenção,
gerenciamento e aplicação dos recursos públicos.
Com o advento da Lei Complementar 101/2000 (a conhecida Lei de Responsabilidade
Fiscal) houve a inserção, no sistema orçamentário, do instituto da participação popular, a ser
implementado pelo Poder Executivo ainda na fase de elaboração do planejamento, visando aproximar
ainda mais o plano de governo da vontade do povo ou da efetiva realização do bem comum sustentável,
facultando à sociedade (logo, dever jurídico do Estado), não mais apenas a influência indireta na
formalização do orçamento, mas sim direta, como corolário à cidadania.

1
2

Lei: do Plano Plurianual (PPA), de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamentária Anual (LOA).
CF/88, art. 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente.
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Mas, embora concebidos com todos esses requisitos e formalizados em instrumentos
constitucionalmente previstos, os orçamentos públicos não representam uma camisa-de-força à
criatividade ou discricionariedade dos seus gestores, pois de nada valeriam tais rigores se o fim colimado
– a realização do bem comum sustentável – sofresse ranhuras. Daí a própria legislação financeira
estabelece mecanismos de realinhamento orçamentário, tais quais, a suplementação e o
remanejamento de dotações, como formas de adequar a execução do orçamento concebido aos reclames
sociais.
Frise-se que a suplementação difere do remanejamento, tanto na forma de serem
implementados quanto na substância. A primeira evidência desta constatação está no tratamento
constitucional que recebem – em períodos específicos -, cada um em inciso próprio:
Art. 167. São vedados:
V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e
sem indicação dos recursos correspondentes;
VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria
de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
Substancialmente, a suplementação mira o reforço das dotações inicialmente
consignadas no orçamento, as quais não foram - ou não serão - suficientes para concluir o projeto ou a
atividade a que estão relacionadas, visando manter e alcançar os objetivos e metas programados; o
remanejamento de dotações, por sua vez, traduz-se em redimensionar os objetivos e metas
programados, resultando em nova definição de prioridades entre os projetos e/ou atividades orçados, ou
até mesmo completa supressão de alguns, festejando-se outros.
Formalmente, a suplementação, por não conter caráter modificativo da política de
governo (não há nova escolha de diretrizes, objetivos e metas), mas apenas a garantia das opções já
externadas, segue rito mais simples, podendo, até mesmo, restar autorizada na própria LOA ou em outra
lei específica, sendo, finalmente, implementada por ato unilateral do Poder Executivo – o Decreto. Já o
remanejamento, por traduzir-se em mudança do que foi outorgado pela vontade popular (novas
diretrizes, objetivos e metas), inclusive externada previamente na elaboração da proposta orçamentária,
e ao depois formalizada em LEI, somente por este instrumento normativo pode ser veiculado3 – LEI,
que deve conduzir a nova concepção de bem comum sustentável a ser concretizada.

3

Segundo o art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, uma Lei somente por outra pode ser modificada.
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Ainda sobre remanejamento de dotações, torna-se necessário captar o sentido da locução
categoria de programação, mencionada no texto constitucional. Alguns comentaristas do assunto
associam-na ao termo categoria econômica das receitas e despesas públicas, cuja classificação contida
na Lei nacional 4.320/64 (correntes e de capital) permitiria concluir ser exigida a autorização legal
apenas quando houvesse remanejamento, transferência ou transposição de despesas correntes para
despesas de capital ou vice-versa, ou de um órgão para outro4.
Mas não seria este o alcance da locução. Associar categoria de programação a conceitos
estritamente econômicos e financeiros poderia reaproximar o orçamento do ortodoxo caráter de peça
estritamente formal e de acompanhamento contábil da gestão pública. Na contemporaneidade, como já
mencionado, o orçamento público deve ser visualizado como um conjunto ordenado de funções,
subfunções e programas, contendo vários projetos e/ou atividades, cada um associado a diretrizes e
objetivos de governo e traduzidos em metas a serem atingidas, cujas execuções são incumbidas aos
órgãos e entidades públicos ou, excepcionalmente, a pessoas de direito privado.
Outrossim, muito embora não se possa exigir do legislador - especialmente o constituinte
- conhecimentos específicos para realizar a produção normativa, utilizando termos técnicos adequados,
não se pode olvidar que a norma não contém palavras inúteis, devendo o seu aplicador valer-se dos
métodos de interpretação, indicados pela hermenêutica, para apresentar uma solução aproximada dos
valores ou princípios contidos no ordenamento jurídico como um todo.
Neste cenário, tentando coincidir a ratio legis com a letra fria da lei, gramaticalmente
empregada, a partir de uma análise sistemática, sociológica e finalística, poderíamos concluir que: se os
instrumentos de planejamento constitucionais e legais (PPA, LDO e LOA) constituem o plano de
trabalho, a contemplar programas, projetos e/ou atividades, visando a satisfação das necessidades
sociais, categoria de programação estaria, justamente, atrelada a cada programa, projeto e/ou atividade,
de acordo com a sua situação na estrutura orçamentária ou plano de trabalho. Assim, obteríamos, como
exemplo, as seguintes categorias de programação:

4

Neste sentido a abalizada lição doutrinária de PISCITELLI, Roberto Bocaccio. “Contabilidade Pública”. São Paulo: Atlas,
1990, p. 62: “A transposição, remanejamento ou transferência de recursos ficou mais flexível; só não pode ser feita sem
prévia autorização legislativa se for de uma categoria de despesa para outra ou de um órgão para outro, e não de uma
dotação (qualquer) para outra. Tem-se entendido como categoria a classificação que diferencia receitas e despesas entre
correntes e de capital”.
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•

quanto ao conteúdo – associando-se a categoria de programação à função ou
subfunção que a contém. Exemplo: programas, projetos e/ou atividades da função
‘Saúde’, ‘Educação’, ‘Legislativa’, etc.

•

quanto ao prazo de duração – buscando-se verificar a necessidade
capacidade econômica da unidade federada, para caracterizar os
projetos e/ou atividades como sendo de duração determinada ou
Exemplo: categoria de programação de natureza continuada ou
determinado.

pública e a
programas,
continuada.
com prazo

Fica evidente a diferença entre a transposição, o remanejamento ou a transferência de
recursos de uma categoria de programação para outra em confronto com mera suplementação de
dotação orçamentária.
Ressalte-se, ainda, que a autorização legislativa, segundo a parte final do inciso VI, do
art. 167, do texto constitucional, deve também ser observada quando o remanejamento ocorrer apenas
entre órgãos, o que pode resultar ou não em mudança de categoria de programação, posto que, cada
órgão comporta seus programas, mas um mesmo programa pode estar sendo executado por vários órgãos
da administração pública.
Com efeito, para suportar o redimensionamento das diretrizes, objetivos e metas, contidos
no PPA, LDO e LOA, isolada ou conjuntamente, a transposição, remanejamento e transferência de
dotações de uma categoria de programação para outra, ou de órgão para outro, necessita de LEI em
sentido formal e específica, onde sejam detalhados os novos propósitos a serem perseguidos e suas
legítimas dotações, para que possam ser substituídos os até então consignados, ou a estes aditados.
No mesmo sentido, há trabalhos produzidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios da
5

Bahia :
“Esclarecemos, outrossim, que a transposição, o remanejamento e a transferência de
recursos devem ser aceitos como uma CONTINGÊNCIA de toda Administração, face a variabilidade
dos fatos e da modificação das condições que atuaram na elaboração do orçamento, e, por isso mesmo,
são admitidos dentro de determinados critérios técnicos e legais.

5

Matéria publicada no endereço eletrônico www.tcm.ba.gov.br/artigos

27/54

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 06375/19

Havendo necessidade de transposição total ou parcial de dotação de um elemento para
outro, dentro ou fora da mesma unidade orçamentária, será indispensável que, POR LEI
ESPECÍFICA, se anule a verba inútil ou a sua parte excedente e se transfira o crédito resultante dessa
anulação para a dotação que se mostrou insuficiente.
Diante do exposto resulta que, concernentemente à transposição, remanejamento e
transferência de recursos, a AUTORIZAÇÃO GENÉRICA, conforme nos ensinam HELY LOPES
MEIRELLES e JOSÉ AFONSO DA SILVA, É INCONSTITUCIONAL, vez que a prévia autorização
legal a que se refere o inciso VI, artigo 167 da Constituição da República tem de ser pedida e concedida
EM CADA CASO EM QUE SE MOSTRE NECESSÁRIA A TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS.”
(os grifos estão no original).
Há também comentários de jurisconsultos renomados, bastando citar Pinto Ferreira6:
“O discurso constitucional refere-se a três técnicas de execução orçamentária que a
Constituição proíbe, que são a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos. Os três
expedientes constituem forma de retirada de recursos de uma programação para outra, falseando a lei
orçamentária”.
E Ives Gandra Martins7:
“A vedação do inc. VI também se justifica, na linha de tornar mais rígido o controle da
execução orçamentária pelo Congresso Nacional.
As programações orçamentárias são projetadas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo
Poder Legislativo, razão pela qual a lei orçamentária retrata um projeto que, em tese, exterioriza o
desejo da sociedade de que seja aplicado da forma como foi aprovado.
Ora, a mudança de programação por iniciativa do Executivo e em sentido contrário à
disposição constitucional representaria reduzir a lei orçamentária à singela sugestão de literatura
jurídica, sem quaisquer outras funções que não de mero aconselhamento ao Executivo.

6
7

FERREIRA, Pinto. “Comentários à Constituição Brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1994.
MARTINS, Ives Gandra. “Comentários à Constituição do Brasil”. São Paulo: Saraiva, 1991.
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A lei orçamentária perderia toda a sua finalidade se os programas aprovados pudessem
ser afastados e substituídos pelo Poder Executivo em sua execução”.
E, ainda, decisão do Tribunal de Contas da União8, em pedido de revisão de julgado, onde
foi impugnado o remanejamento de dotações efetuado pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem:
“O pedido de reexame há de ser conhecido, já que atende aos requisitos de
admissibilidade exigidos pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno. Relativamente ao mérito,
acompanho a proposta contida nos autos, no sentido de negar-lhe provimento. Com razão, o
acolhimento do pedido implicaria subverter a própria ideologia orçamentária atual, alicerçada na
moderna concepção de orçamento-programa e nos princípios constitucionais da reserva legal e da
especialidade, aplicáveis à matéria e insculpidos ao longo do artigo 167 da Carta Magna. Não é demais
lembrar que a instituição do modelo de orçamento por programas, em que, a partir de necessidades
previamente identificadas, detalha-se o destino da verba pública, veio, entre em última análise aos
administrados, relativa certeza de atendimento de determinadas demandas tidas por prioritárias,
ademais de facilitar o controle dos gastos do governo. Por outro lado, o orçamento, como instrumento
que exprime a ordem pública, parte do princípio da reserva legal, não comportando que o executor,
usando de discricionariedade, modifique aquilo que os poderes executivo e legislativo, dentro das
competências de cada um, esforçaram-se em compreender como de interesse nacional”.
Não pode, sequer, o Poder Legislativo delegar dita reprogramação do plano de governo
ao Poder Executivo, posto se tratar de matéria eminentemente orçamentária, cuja delegação de
competência é vedada na Constituição Federal de 1988, especificamente em seu art. 68, § 1º:
Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá
solicitar a delegação ao Congresso Nacional.
§ 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso
Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria
reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

8

TCU. Rel. Min. Marcos Vilaça. Decisão n.º 394/00 - 1ª Câmara. Processo n.º TC-600.286/1997-5. Pedido de Reexame. Ata
n.º 43/2000. Data da sessão: 21/11/2000.
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E, uma vez vigente e eficaz a nova LEI, modificativa da legislação orçamentária, com a
previsão de novas metas e dotações para cada programa, projeto e/ou atividade de governo, com os
remanejamentos necessários, não haverá a necessidade de abertura de crédito suplementar para este fim,
uma vez já estarem os créditos previstos no orçamento original devidamente atualizados pela nova LEI.
Nos autos, observa-se que o Poder Executivo tomou a iniciativa de solicitar formalmente,
por meio do projeto de lei municipal 28/18, ao Poder Legislativo, a autorização para remanejar os
recursos orçamentários visando o pagamento de folha de pagamentos de aposentados e pensionistas. No
entanto, não foi aprovado pelo Parlamento Mirim, sob a indicação, segundo a defesa, de que já havia
autorização contemplada o orçamento para realizar suplementação.
Portanto, em que pese a falha apontada, ante a complexidade do tema relacionado ao
remanejamento de dotações, cabe recomendação para que sejam adotadas as providencias necessárias
no sentido de realizar melhor planejamento quando da elaboração dos instrumentos de planejamento
orçamentário, bem como, de remanejar recursos orçamentários apenas nos casos estabelecidos em lei.

Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, no valor
de R$11.218.326,62.
A irregularidade também é atribuída ao Senhor GUTEMBERG DE LIMA DAVI.
A Auditoria entendeu que a Lei municipal 1.513/18 não poderia ser aceita em virtude de
sua edição ter sido elabora apenas em 28/12/2018, portanto, os efeitos não poderiam retroagir dentro
exercício.
Consta, nos autos, que a despesa fixada para o exercício foi de R$192.068.155,00, com a
autorização, na própria Lei Orçamentária, de abertura de créditos suplementares na ordem de 5% da
despesa (R$9.603.407,75). Posteriormente, a Lei Municipal 1.483/18 autorizou a suplementação de mais
20% da despesa (R$38.413.631,00), totalizando R$48.017.038,75. Por fim, a Lei 1.513/18, de
28/12/2018, não considerada pela Auditoria, autorizou a suplementação de 30% (R$57.620.446,50),
perfazendo um montante de R$105.637.485,00 autorizados.
A Auditoria, em levantamento realizado, informou que a abertura e utilização dos créditos
suplementares no exercício teve a seguinte movimentação (fl. 3015):
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Observando o quadro elaborado pela Auditoria, verifica-se que, sem considerar a Lei
1.513/18, os créditos suplementares abertos e utilizados (R$47.066.701,95) foram inferiores aos
autorizados (R$48.017.038,75), fato este já indicado pela própria Auditoria à fl. 3016, quando afirmou
que “não foram utilizados créditos adicionais sem autorização legislativa”.
Portanto, a falha deve ser objeto de recomendação.

Pagamento de subsídios ao prefeito, em desacordo com as determinações
constitucional e legal, no valor de R$653,47.
Ao verificar os valores recebidos a título de subsídio pelos gestores municipais, que
administraram o município no exercício de 2018, a Auditoria procedeu ao cálculo proporcional por dia
trabalhado, conforme tabela abaixo (fl. 3027):

A Lei Municipal 1.436/16 (fl. 2651) fixou o subsídio do Prefeito em R$20.257,60, que,
em regra geral, correspondeu a aproximadamente R$675,25 por dia (R$20.257,60 / 30).
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Para efeito de cálculo, a Auditoria considerou como o valor pago por dia trabalhado o
montante de R$653,47. Assim, considerando o total de dias trabalhados e o valor diário, chegou-se a um
possível excesso de R$653,47, conforme quadro abaixo:

Em que pese a análise da Auditoria, o cálculo por dia trabalho é realizado dividindo-se o
valor do subsídio por 30 dias. Assim, como o valor definido em lei do subsídio devido ao Prefeito foi de
R$20.257,60, o valor correspondente ao dia trabalhado seria de R$675,25. Portanto, a mácula não existe.

Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida
a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino
(MDE).
Para efetuar o cálculo a Auditoria considerou o valor total gasto em MDE,
independentemente da fonte de recurso e excluiu o resultado positivo das transferências do FUNDEB
(que recebeu menos do que contribuiu) e ainda o valor da complementação da União (fl. 3030):
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Em sua defesa, o Senhor GUTEMBERG DE LIMA DAVI, solicitou a sua exclusão em
virtude do curto período em que esteve à frente da gestão. Tal solicitação foi acatada pela Auditoria (fl.
3032) “em razão do exíguo intervalo de tempo que esteve como gestor do município (12 dias), o isenta
de responsabilização neste item”.
A responsabilidade pelo fato também não deve recair sobre o Senhor LUIZ ANTÔNIO
DE MIRANDA ALVINO, que ficou menos de um trimestre à frente da gestão (01/01 a 20/03/2018) e,
segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), as medições de investimento
em educação devem ser trimestrais:
Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis
Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na
manutenção e desenvolvimento do ensino público.
§ 4º. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que
resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada
trimestre do exercício financeiro.
Portanto, responsabilidade recai sobre o Senhor MAURI BATISTA DA SILVA, que
alegou:
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E, ao final, apresentou a seguinte memória de cálculo:

A Auditoria não acatou os argumentos apresentados, haja vista que “em relação ao saldo
não aplicado no exercício 2018, registre-se que este vai ser computado na apuração do exercício 2019,
não podendo retroagir-se seus efeitos ao exercício em análise. Registre-se ainda que foi realizado um
rateio do total das disponibilidades em 31/12/2018 (R$ 729.956,08) na apuração das aplicações em
educação e saúde, nas proporções de R$ 437.973,65 e 291.982,43, passando o percentual de aplicação
em educação para 22,42%. Por todo o exposto, remanesce a irregularidade”.
Em relação ao questionamento da defesa em relação aos valores das despesas com
FUNDEB, que deveriam ser considerados para efeito de cálculo, observa-se que nos cálculos efetivados
pela Auditoria foram consideradas as despesas inscritas em Restos a Pagar até o limite da disponibilidade
financeira ao final do exercício, e que o excedente deverá ser computado para efeito da despesa no
exercício seguinte, haja vista que os recursos que serão utilizados para pagamento virão dele.
Ainda, devem ser acrescidas as despesas no montante de R$40.999,40, por se tratar de
gastos com energia elétrica relativos ao exercício de 2017 e que foram pagos com recursos do exercício
em análise.
Do mesmo modo, foi procedido o rateio das disponibilidades financeiras entre os Restos
a Pagar relacionados à educação e saúde, conforme quadros seguintes:
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Nesse sentido, as aplicações em MDE se comportaram como demonstra o quadro a seguir:

Portanto, o Município não aplicou o percentual mínimo na manutenção e
desenvolvimento do ensino previsto na Constituição, atraindo multa e a irregularidade nas contas.
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Não aplicação do percentual mínimo de 15% pelos Municípios, do produto da
arrecadação de impostos e transferências constitucionais em ações e serviços de
saúde pública.
O relatório da Auditoria apontou que o Município aplicou em ações e serviços públicos
de saúde o percentual de 14,37% da receita líquida de impostos e transferências, não cumprindo assim
ao mínimo legal de 15% estabelecido LC 141/12 (fl. 3033).
A Auditoria (fl. 3035) excluiu o Senhor GUTEMBERG DE LIMA DAVI da
responsabilidade, em razão do exíguo intervalo de tempo que esteve à frente da gestão municipal (12
dias).
Assim como nas aplicações em educação, a responsabilidade pelo fato também não deve
recair sobre o Senhor LUIZ ANTÔNIO DE MIRANDA ALVINO, que ficou menos de um quadrimestre
à frente da gestão (01/01 a 20/03/2018) e, segundo a Lei que dispõe sobre os valores mínimos a serem
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos
de saúde (Lei Complementar 141/12), as medições de investimento em saúde devem ser quadrimestrais:
Art. 23. Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos recursos mínimos
estabelecidos nesta Lei Complementar, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual,
ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais.
Parágrafo único. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente
realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apuradas e
corrigidas a cada quadrimestre do exercício financeiro.
Portanto, responsabilidade recai sobre o Senhor MAURI BATISTA DA SILVA, que
alegou (fls. 3034 e 3271):
“De acordo com o item 10, a auditoria aponta uma ausência de aplicação em saúde, no
montante de R$514.669,10. Contudo não considerou o saldo final deixado em contas bancarias relativas
a receitas próprias da saúde, cujo montante é de R$ 468.807,00, conforme quadro demonstrativo
abaixo. Considerando o referido saldo, a aplicação em serviços públicos de saúde elevaria para
14.95%”.
Ao final, o gestor concluiu:
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Em sua análise, em relação ao saldo das disponibilidades, a Auditoria realizou um rateio
do total das disponibilidades em 31/12/2018 (R$729.956,08) na apuração das aplicações em educação e
saúde, nas proporções de R$437.973,65 e R$291.982,43, passando o percentual de aplicação em saúde
para 14,73%, percentual ainda abaixo do mínimo constitucional, conforme quadro abaixo:

Para efeito de cálculo, a Auditoria considerou as despesas inscritas em Restos a Pagar até
o limite das disponibilidades ao final do exercício, conforme quadros seguintes:
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Assiste razão à Auditoria, haja vista que, conforme demonstrativos citados, foram
considerados corretamente, para efeito de cálculo, as despesas inscritas em Restos a Pagar até o limite
dos saldos das disponibilidades ao final do exercício. Os Restos a Pagar remanescentes serão incluídos
nos exercícios seguintes, conforme pagamentos realizados, haja vista que os recursos utilizados virão da
arrecadação daqueles exercícios.
Fatos que contribuíram para a não aplicação do mínimo constitucional em ações e
serviços públicos de saúde, foram as interdições nos Hospitais Municipais e Centros de Atendimento de
Especialidades Odontológicas realizadas pelo Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de
Odontologia e Agência de Vigilância Sanitária Estadual, conforme ampla divulgação nos meios de
comunicação:
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http://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/hospital-materno-infantil-de-bayeux-einterditado-pelo-crm-da-paraiba.html
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2018/11/06/medicos-do-hospital-materno-infantil-debayeux-na-pb-sao-interditados-eticamente-pelo-crm.ghtml
https://www.clickpb.com.br/saude/bayeux-tem-centro-de-especialidades-odontologicasfechado-ha-nove-meses-e-oito-gabinetes-interditados-242550.html
Vale ressaltar que as interdições foram objeto de audiência com o Ministério Público da
Paraíba, conforme matéria disponibilizada no site http://www.mppb.mp.br/index.php/30noticias/saude/19974-promotoria-realiza-audiencia-sobre-a-situacao-da-saude-bucal-no-municipio-debayeux, noticiando a interdição do Centro de Especialidades de Odontologia por mais de nove meses
(setembro de 2017 até a data da Audiência 26/06/2018).
Assim, verifica-se que o Município não promoveu a aplicação do percentual mínimo em
ações e serviços públicos de saúde previsto na Constituição, atraindo multa e a irregularidade das
contas.

Gastos com pessoal acima do limite (60%) estabelecidos pelo art. 19 Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Gastos com pessoal acima do limite (54%) estabelecidos pelo art. 20 Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Os gastos com pessoal do Poder Executivo, no montante de R$90.226.924,36,
corresponderam a 57,44% da Receita Corrente Líquida (RCL), que totalizou no exercício o valor de
R$157.071.348,50. Os do Município atingiram R$96.496.399,25 (61,43% da RCL). Ambos
ultrapassaram os limites de 54% e 60%, respectivamente. Caso as obrigações patronais fossem
adicionadas aos cálculos de pessoal, o percentual do Município passaria para 69,09% e o do Executivo
para 73,69%.
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estando os gastos com pessoal
acima do limite, os Poderes terão dois quadrimestres para reconduzir a despesa de pessoal ao índice
adequado. Entretanto, o prazo é contado em dobro quando a economia cresce pouco (abaixo de 1%) ou
registra PIB negativo. Nesse caso, o prazo de recondução salta para quatro quadrimestres (art. 66, da Lei
Complementar 101/2000):
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Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de
crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por
período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1º. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto
Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
A evolução do Produto Interno Bruto, segundo dados do IBGE, está assim registrado:
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Nesse sentido, a alternativa de prazo duplicado pode ser exercida entre 2015 a 2018,
períodos em que a economia pouco evoluiu, apresentando, inclusive, taxas negativas de incremento.
Mesmo não adicionando as obrigações patronais, o Município apresentou despesas acima
dos limites indicados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda foi alertado da ultrapassagem dos
limites com gasto de pessoal (Alerta TC 00533/18, fl. 803) emitido em 07/08/2018.
Fato que contribuiu, de forma significativa, para o incremento dos gastos com pessoal,
foi a contratação precária de pessoal como “Contrato por Tempo Determinado – 4” e “Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Física – 36” que cresceram significativamente no período em que o Senhor
MAURI BATISTA DA SILVA esteve à frente da gestão, conforme pode-se visualizar na evolução das
contratações temporárias ao longo do exercício no quadro a seguir:

Portanto, a matéria, dessa forma, atrai multa e recomendação para o restabelecimento
da legalidade, observando a evolução do Produto Interno Bruto.

Inobservância à alíquota de contribuição estipulada na avaliação atuarial, inclusive
com previsão em lei municipal.
Em relação a este item, o mesmo está sendo objeto de análise em processo específico que
tramita nesta Corte de Contas sob o número TC 16.231/18 - Inspeção Especial de Contas do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux, exercício de 2018.
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Não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos
segurados à instituição devida.
A irregularidade também é atribuída ao Senhor GUTEMBERG DE LIMA DAVI.
A Auditoria apontou que (fls. 3057):

O Senhor GUTEMBERG DE LIMA DAVI destacou o curto período em que administrou
as finanças da Prefeitura em 2018. O Senhor MAURI BATISTA DA SILVA alegou que o recolhimento
relativo à competência de 12/2018 somente ocorreu em janeiro de 2019, pelo motivo de impossibilidade
técnica por falta de senha própria dos gestores.
A Auditoria não acatou os argumentos pois os mesmos não comprovaram, nos autos, os
repasses das contribuições sociais dos servidores ao Instituto de Previdência Municipal.
De fato, a ausência do repasse tempestivo das contribuições previdenciários dos
servidores municiais ao Instituto de Previdência Próprio gera desequilíbrio financeiro nas finanças,
impactando na gestão dos recursos que irão financiar os benefícios previdenciários municipais.
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.
Não recolher a contribuição descontada do servidor à instituição de previdência é fato de
especial gravidade no âmbito do cumprimento das obrigações previdenciárias, pois, além da repercussão
no campo fiscal, pode atrair responsabilidade tipificada na legislação penal, conforme assinalado pelo
Ministério Público de Contas, às fls. 3316/3317:
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“Sabe-se que é dever constitucional o pagamento de contribuição previdenciária. Além
de seu caráter obrigatório, possui como finalidade concretizar o princípio da solidariedade, também
consagrado constitucionalmente.
Ademais, é de se ver que o não recolhimento, ao órgão competente, de contribuição
previdenciária retida, é tipificado como crime de apropriação indébita, ex vi do art. 168-A do Código
Penal:
Apropriação indébita previdenciária
Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de:
I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência
social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou
arrecadada do público.
Outrossim, segundo Parecer Normativo deste Egrégio Tribunal, PN-TC 52/2004, será
motivo de parecer contrário à aprovação de contas dos Prefeitos Municipais:
2. Constituirá motivo de emissão, pelo Tribunal, de PARECER CONTRÁRIO à
aprovação de contas de Prefeitos Municipais, independentemente de imputação de débito
ou multa, se couber, a ocorrência de uma ou mais das irregularidades a seguir
enumeradas:
(...)
2.5. não retenção e/ou não recolhimento das contribuições previdenciárias aos órgãos
competentes (INSS ou órgão do regime próprio de previdência, conforme o caso), devidas
por empregado e empregador, incidentes sobre remunerações pagas pelo Município;

43/54

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 06375/19

Dessa forma, as irregularidades em questão, além de constituírem motivo para
reprovação das contas, ensejam aplicação de multa as autoridades responsáveis e as devidas
recomendações para que não haja reincidência.”
Com razão o Parquet de Contas. O não recolhimento das cotas de contribuição
previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida, segundo precedentes do TCE/PB atrai
contra os gestores multa e reprovação das contas.

Ocorrência de irregularidades relativas à admissão de pessoal - nepotismo.
Denúncia encaminhada a este Tribunal (Documento TC 44511/18) noticiou a prática de
nepotismo por parte do Senhor MAURI BATISTA DA SILVA, que teria nomeado a sua parente,
Senhora MARCELA BATISTA DA SILVA, para o cargo de provimento em comissão de Secretária
Chefe de Gabinete, estando em desacordo com Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal.
Na análise efetuada pela Auditoria no âmbito do Processo TC 10888/18, fls. 37/41, restou
comprovado que a Senhora MARCELA BATISTA DA SILVA exerceu o cargo de Secretária Chefe de
Gabinete durante a gestão do Senhor MAURI BATISTA DA SILVA, irmão, conforme dados do sistema
SAGRES:

Citados no processo TC 10888/18 e na presente Prestação de Contas, o gestor informou
que irá responder junto ao processo TC 10888/18. Ocorre que aquele processo está anexado a este. A
Senhora MARCELA BATISTA DA SILVA deixou escoar o prazo sem apresentar justificativas.
Observa-se que houve nomeação de parente para exercer cargo público em desacordo
com a Sumula Vinculante 13 do STF:
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Súmula Vinculante 13 A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
Portanto, cabe recomendação ao gestor para que as nomeações sejam realizadas em estrita
observância às normas constitucionais, cabendo aplicação de multa pelo ato irregular.

Ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências
efetivas, no valor de R$11.293.297,49. Ocorrência de déficit financeiro ao final do
exercício, no importe de R$74.614.019,74.
A Auditoria apontou a ocorrência de déficits orçamentário e financeiro registrados nos
balanços orçamentário e patrimonial (fl. 3019):
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O interessado alegou, quanto ao déficit orçamentário, que a conjuntura política ocorrida no
município contribuiu para a situação, bem como as intervenções compulsórias (bloqueios judiciais) nos valores
dos repasses constitucionais ocorridas ao longo do exercício. A Auditoria não acatou os argumentos
apresentados sob o fundamento que: “a imprevisibilidade das receitas não justifica o referido déficit, haja
vista que o gestor deveria tomar providências para evita-lo assim que percebesse (bimestralmente –
RREO) que a receita arrecadada divergia da prevista. Para isto existe o mecanismo da limitação de
empenho e movimentação financeira”.
A Lei de Responsabilidade Fiscal elegeu o planejamento como princípio basilar, cuja
observância constitui requisito indispensável para se poder adjetivar de responsável a gestão fiscal. Dentre as
positivações do mencionado valor genérico, situam-se a obrigação pública de desenvolver ações tendentes à
manutenção do equilíbrio das contas do erário e o cumprimento de metas entre receitas e despesas. Veja-se:
Art. 1º. (...).
§ 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que
tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e
inscrição em Restos a Pagar.
A respeito da importante Lei de Responsabilidade Fiscal, assim leciona o eminente Prof. Dr.
Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal:
“É certo que o advento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, representou um
avanço significativo nas relações entre o Estado fiscal e o cidadão. Mais que isso, ao enfatizar a necessidade
da accountability, atribuiu caráter de essencialidade à gestão das finanças públicas na conduta racional do
Estado moderno, reforçando a idéia de uma ética do interesse público, voltada para o regramento fiscal como
meio para o melhor desempenho das funções constitucionais do Estado.” 9

9
MENDES, Gilmar Ferreira. Lei de Responsabilidade Fiscal, Correlação entre Metas e Riscos Fiscais e o Impacto dos Déficits Públicos para as Gerações
Futuras. Revista Diálogo Jurídico. nº 14, jun/ago 2002, www.direitopublico.com.br.

46/54

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 06375/19

Tangente ao déficit na execução orçamentária, observa-se que, segundo consta no balanço
orçamentário consolidado, a execução da receita totalizou R$162.942.781,08, correspondendo a 84,84% da
receita prevista.
Por sua vez, a execução da despesa totalizou R$174.236.078,57, representando 90,72% da
despesa fixada. Assim, registrou-se um déficit na execução orçamentária no montante de R$11.293.297,49,
correspondendo a 6,93% da Receita Arrecadada.
Do mesmo modo, o déficit financeiro registrado no Balanço Patrimonial, considerando o
exercício sob análise foi de R$74.614.019,74, representado da seguinte forma:

Conforme levantamento realizado pela Auditoria (fl. 3279), na composição da Dívida Flutuante
Consolidada, que integra o Passivo Financeiro registrado, constata-se que, ao final do exercício,
aproximadamente 63,69% (R$59.180.731,95) estão registrados como Restos a Pagar, dos quais
R$22.141.567,74 inscritos no exercício sob análise. Convém observar que, a dívida, na sua maioria
(R$37.039.164,00), vem de exercícios anteriores.
Assim, cabe a expedição de recomendação para o equilíbrio orçamentário e financeiro, a fim
de que se busque o cumprimento integral da Lei de Responsabilidade Fiscal, evitando o comprometimento das
gestões futuras.
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Realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação
sem amparo na legislação, no valor de R$2.069.890,99.
A Auditoria indicou que o Município teria realizado despesas por meio de dispensa e
inexigibilidade de licitação sem os parâmetros exigidos pela Lei Federal 8.666/93, sendo que do total
empenhado de R$2.069.890,99, R$7.500,00 correspondem a despesas com justificativas de
inexigibilidades e R$2.062.390,99) a dispensas de licitação sem amparo na legislação.
Em sua defesa, o gestor afirmou que (fl. 3279):

A Auditoria, por sua vez, não acatou os argumentos do interessado alegando que:

Sobre o assunto cabe lembrar que a licitação, em sua dupla finalidade, tanto é
procedimento administrativo tendente a conceder à pública administração melhores condições (de
técnica e de preço) nos contratos que celebrar, quanto, e precipuamente, revela-se como instituto de
concretude do regime democrático, pois visa, também, facultar à sociedade a oportunidade de participar
dos negócios públicos.
Por ser um procedimento que só garante a eficiência na Administração, visto que sempre
objetiva as propostas mais vantajosas, a licitação, quando não realizada ou realizada em desacordo com
a norma jurídica, longe de configurar mera informalidade, constitui séria ameaça aos princípios
administrativos da legalidade, impessoalidade e moralidade, além de profundo desacato ao regime
democrático, pois retira de boa parcela da atividade econômica a faculdade de negociar com a pública
administração. Cumpre recordar ainda que a licitação é procedimento vinculado, formalmente ligado à
Lei 8.666/93, não comportando discricionariedades em sua realização ou dispensa.
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Ressalte-se, ainda, ser a Lei 8.666/93 direcionada também a regular contratos mesmo sem
licitação, obrigando à Pública Administração ao exercício do controle dos objetos pactuados com
particulares, não a eximindo de observar os parâmetros legais que circundam cada um.
Assim, não basta apenas licitar ou contratar, mas realizar o procedimento de acordo com
a técnica prevista no ordenamento jurídico.
No ponto, a Auditoria apontou que o Município teria realizado dispensas e
inexigibilidades de licitação sem indicar os fundamentos previstos na Lei Federal 8.666/93.
No primeiro item, a Auditoria indicou que foram realizadas inexigibilidade de licitação
para contratação de assessoria jurídica sem preencher os requisitos legais (fl. 3025):

Verificou-se que, do quadro acima, foram empenhados apenas o valor de R$7.500,00 por
meio da nota de empenho NE 3201 destinado a Paulo da Luz e Danilo Queiroz Advogados, porém, sem
registro de pagamento até a presente data. As demais despesas não constam registros de empenho e
pagamento.
No ponto, cabe recomendação, ao gestor no sentido de, nas contratações futuras para
serviços de assessoria jurídica, observe as orientações constantes no Parecer Normativo TC 0016/2017.
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Em relação às despesas oriundas das dispensas de licitação relacionadas no quadro abaixo
(fl. 3025):

A Auditoria entendeu pela irregularidade das dispensas 028/2018 e 037/2018, em virtude
do “longo período, de 12 (doze) meses, que teve a Prefeitura Municipal de Bayeux para elaborar um
novo Processo Licitatório, e que, até a presente data não realizou, passando este prazo para mais de 18
(dezoito) meses, isto é, não pode ser considerado um caso emergencial, a Prefeitura ter um prazo maior
que um ano para elaborar um Processo Licitatório na Modalidade Concorrência e optar por duas
Contratações através de Dispensa de Licitação” (Documento TC 88060/18).
O processo de dispensa de licitação 0028/2018, tramita sob o número TC 14445/18,
homologado em 27/07/2018, no valor de R$1.763.588,25, junto à empresa vencedora ECOBOM
Consultoria e Serviços EIRELI – EPP (CNPJ: 22.091.731/0001-22), cujo objetivo foi a contratação
emergencial de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana e resíduos sólidos, com vigência
de 90(noventa) dias, e que participaram outras 04 (quatro) empresas.
Consultando o Sistema SAGRES, observa-se que, do valor empenhado de
R$1.488.534,09, foi pago o montante de R$583.196,42, conforme quadro abaixo:

Por sua vez, a dispensa de licitação 0037/2018, tramita sob o número TC 19492/18,
homologada em 23/11/2018, no valor de R$1.805.605,42, em favor da empresa vencedora Otimiza
Engenharia e Soluções Ltda. – EPP (CNPJ 18.134.519/0001-28), e que tiveram outras 02 (duas)
participantes, cujo objetivo foi a contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de
limpeza urbana e resíduos sólidos, com prazo de vigência de 90 (noventa) dias.
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No Sistema SAGRES houve o seguinte registro orçamentário e financeiro:

Como se pode observar, as dispensas realizadas tiveram credores vencedores diferentes,
os prazos dos contratos foram de 90 (noventa dias), houve a participação de outras empresas em ambos
os procedimentos licitatórios. A indicação de irregularidade pelo motivo da demora em realizar processo
licitatório, sem a indicação de outros parâmetros que o caso requer, não tem o condão, em princípio, de
macular os processos de dispensas ora analisados.
No que diz respeito às dispensas 023/2018 e 038/2018, que tiveram como empresa
contratada a WASTE – Coleta de resíduos sólidos, a Auditoria indicou que estaria irregular pelo seguinte
motivo:

Em que pese a observação levada a efeito pela Auditoria, em seu relatório, não há
indicação de quais documentos ou análise foram realizados e solicitados pelo Órgão de Instrução. Em
consulta ao Sistema SAGRES, a movimentação orçamentária e financeira em relação à empresa teve os
seguintes registros:
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Como se vê, os valores pagos em 2018 foram bem menores de que a cifra integrada à
irregularidade e a Auditoria desta Corte não acusou qualquer excesso de preço ou falta de fornecimento
dos bens e serviços neles noticiados. Assim, a matéria comporta as recomendações devidas.

Descumprimento de Resolução do TCE/PB relativa ao cadastramento de obras no
sistema GEO/PB.
Constatou-se, durante o acompanhamento da gestão no exercício de 2018, a ausência e
encaminhamento, ao Sistema GEO/PB-Obras, de informações sobre despesas com obras públicas (fls.
3026/3027). Foi emitido o Alerta 00849/18, publicado no DOE-TCE/PB em 31/10/2018 (fl. 915).
Em sua defesa, o gestor alegou que:

O gestor não indicou quais falhas técnicas levaram ao Município descumprir os
instrumentos normativos relacionados ao encaminhamento de informações sobre as obras públicas
executadas. Tal descumprimento acarreta multa ao gestor e recomendação para que seja verificado
junto ao acompanhamento da gestão do exercício de 2020.

À guisa de conclusão.
Por todo o exposto, sobre a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PÚBLICOS, a cargo do Senhor MAURI BATISTA DA SILVA,
na qualidade de Prefeito e Ordenador de Despesas do Município de Bayeux, relativa ao exercício de
2018 (período: 21/03 a 18/12), VOTO no sentido de que este Tribunal decida:
I) DECLARAR O ATENDIMENTO PARCIAL às exigências da LRF, parcial em
razão de déficits orçamentário e financeiro;
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II) JULGAR IRREGULARES as contas de gestão administrativa de recursos públicos,
à luz da competência conferida ao Tribunal de Contas pelo inciso II, art. 71, da Constituição Federal, em
razão de aplicações em ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino
em percentuais abaixo do mínimo constitucional, retenção e não repasse de contribuições sociais
descontadas dos servidores e despesas irregularmente ordenadas;
III) IMPUTAR DÉBITO de R$723.143,58 (setecentos e vinte e três mil, cento e
quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), valor correspondente a 14.282,91 UFR-PB (quatorze
mil, duzentos e oitenta e dois inteiros e noventa e um centésimos de Unidade Fiscal de Referência do
Estado da Paraíba), contra o gestor responsável, Senhor MAURI BATISTA DA SILVA, em razão de
pagamento de gratificação sem previsão legal, ASSINANDO-LHE PRAZO de 30 (trinta) dias,
contado da publicação desta decisão, para recolhimento voluntário ao Tesouro Municipal de Bayeux,
sob pena de cobrança executiva;
IV) APLICAR MULTA de R$8.000,00 (oito mil reais), valor correspondente a 158,01
UFR-PB (cento e cinquenta e oito inteiros e um centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado
da Paraíba), contra o Senhor MAURI BATISTA DA SILVA, por descumprimento de normas legais
sobre educação, saúde, gestão de pessoal e previdência, desatenção à normativo do TCE/PB e danos ao
erário, com fulcro no art. 56, II, III e IV, da LOTCE 18/93, ASSINANDO-LHE O PRAZO de 30
(trinta) dias, contado da publicação da presente decisão, para recolhimento da multa ao Tesouro do
Estado, à conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança
executiva;
V) 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;
VI) COMUNICAR à Receita Federal do Brasil e ao Instituto Próprio de Previdência
Municipal sobre os fatos relacionados às obrigações previdenciárias;
VII) COMUNICAR à Procuradoria Geral de Justiça a presente decisão; e
VIII) 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, inciso IX do Regimento Interno do TCE/PB.
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DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TCE–PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 06375/19, sobre a Prestação de
Contas de Gestão Administrativa de Recursos Públicos, a cargo do Senhor MAURI BATISTA DA
SILVA, na qualidade de Prefeito e Ordenador de Despesas do Município de Bayeux, relativa ao
exercício de 2018 (período: 21/03 a 18/12), ACORDAM os MEMBROS DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do
Relator, em:
I) DECLARAR O ATENDIMENTO PARCIAL às exigências da LRF, parcial em
razão de déficits orçamentário e financeiro;
II) JULGAR IRREGULARES as contas de gestão administrativa de recursos públicos,
à luz da competência conferida ao Tribunal de Contas pelo inciso II, art. 71, da Constituição Federal, em
razão de aplicações em ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino
em percentuais abaixo do mínimo constitucional, retenção e não repasse de contribuições sociais
descontadas dos servidores e despesas irregularmente ordenadas;
III) IMPUTAR DÉBITO de R$723.143,58 (setecentos e vinte e três mil, cento e
quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), valor correspondente a 14.282,91 UFR-PB10 (quatorze
mil, duzentos e oitenta e dois inteiros e noventa e um centésimos de Unidade Fiscal de Referência do
Estado da Paraíba), contra o gestor responsável, Senhor MAURI BATISTA DA SILVA, em razão de
pagamento de gratificação sem previsão legal, ASSINANDO-LHE PRAZO de 30 (trinta) dias,
contado da publicação desta decisão, para recolhimento voluntário ao Tesouro Municipal de Bayeux,
sob pena de cobrança executiva;
IV) APLICAR MULTA de R$8.000,00 (oito mil reais), valor correspondente a 158,01
UFR-PB (cento e cinquenta e oito inteiros e um centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado
da Paraíba), contra o Senhor MAURI BATISTA DA SILVA, por descumprimento de normas legais
sobre educação, saúde, gestão de pessoal e previdência, desatenção à normativo do TCE/PB e danos ao
erário, com fulcro no art. 56, II, III e IV, da LOTCE 18/93, ASSINANDO-LHE O PRAZO de 30
(trinta) dias, contado da publicação da presente decisão, para recolhimento da multa ao Tesouro do
Estado, à conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança
executiva;

10

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 50,63 - referente a novembro 2019, 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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V) 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;
VI) COMUNICAR à Receita Federal do Brasil e ao Instituto Próprio de Previdência
Municipal sobre os fatos relacionados às obrigações previdenciárias;
VII) COMUNICAR à Procuradoria Geral de Justiça a presente decisão; e
VIII) 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, inciso IX do Regimento Interno do TCE/PB.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
TCE - Sala das Sessões do Tribunal Pleno.
Plenário Ministro João Agripino.
João Pessoa (PB), 20 de novembro de 2019.
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