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P R O C E S S O T C – 04.211/14
Administração direta municipal. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL da MESA da CÂMARA
MUNICIPAL
de
DUAS
ESTRADAS,
correspondente ao exercício de 2013.
Regularidade.
Atendimento
integral
das
exigências da LRF.

A C O R D Ã O APL- TC -00591/14

RELATÓRIO
01.

02.

03.

O órgão de Instrução deste Tribunal, nos autos do PROCESSO TC-04.211/14,
analisou a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, relativa ao exercício de 2013, de
responsabilidade da MESA da CÂMARA de VEREADORES do MUNICÍPIO de DUAS
ESTRADAS, sob a Presidência do Vereador MIGUEL FELIPE DOS SANTOS e emitiu o
relatório de fls. 25/33, com as colocações a seguir resumidas:
a. Apresentação no prazo legal e de acordo com a RN-TC-03/10.
b. A Lei Orçamentária Anual do Município estimou os repasses ao Poder
Legislativo em R$ 456.000,00 e fixou as despesas em igual valor.
c. As transferências recebidas pela Câmara foram da ordem de R$ 492.000,00 e
a despesa orçamentária R$ 492.209,33.
d. A despesa total do legislativo representou 6,98% da receita tributária e
transferências, atendendo ao disposto no Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal.
e. A despesa com pessoal da Câmara representou 78,95% das transferências
recebidas, ultrapassando o limite disposto no Art. 29-A, § 1º, da Constituição
Federal.
f. Normalidade da remuneração dos vereadores. Excesso de remuneração do
Presidente.
g. Quanto à gestão fiscal, registrou-se o não atendimento aos preceitos da LRF em
face do déficit orçamentário de R$ 209,33.
h. Quanto aos demais aspectos da gestão geral, foram registradas as seguintes
irregularidades:
i. Despesas não comprovada com pagamento de INSS no valor de R$ 3.603,65;
ii. Despesa com folha de pagamento em valor equivalente a 78,95% das
transferências recebidas, com infração ao art. 29-A, §1º da CF/88;
iii. Incorreção no Balanço Orçamentário;
iv. Excesso de remuneração recebida pelo Presidente da Câmara, no valor de R$
24.000,00;
v. Preenchimento dos quadros da Câmara Municipal com 57,14% de servidores
comissionados em detrimento da realização de concurso público.
Citada, a autoridade responsável apresentou defesa, analisada pela Unidade Técnica
(fls. 132/136), que concluiu sanadas todas as falhas, porquanto:
a. O diminuto valor do déficit (R$ 209,33) torna releváveis as falhas referentes ao
déficit e à incorreção do Balanço Orçamentário;
b. A documentação acostada sanou a falha das despesas com INSS;
c. O valor da despesa com pessoal foi recalculado, excluindo-se despesas não
pertinentes à espécie, o que sanou a irregularidade;
d. A Lei Orgânica do Município já prevê o pagamento de remuneração
diferenciada ao Presidente da Câmara Municipal.
O MPjTC, em parecer do Procurador Marcílio Toscano Franca Filho (fls. 138/139), em
consonância com o pronunciamento técnico, entendeu não haver vício grave ou
prejuízo ao erário, e opinou pela regularidade da prestação de contas em exame.
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O processo foi incluído na pauta da presente sessão, ordenadas as comunicações de
praxe.

VOTO DO RELATOR
As restrições inicialmente levantadas pela Auditoria foram esclarecidas quando da
apresentação de defesa, razão pela qual o Relator vota pela regularidade das contas
prestadas referentes ao exercício 2013, da Mesa da Câmara de Vereadores do
Município de DUAS ESTRADAS, de responsabilidade do Sr. MIGUEL FELIPE DOS SANTOS e
pelo atendimento integral das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECISÃO DO TRIBUNAL
Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC-04.211/14, os
MEMBROS do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), na
sessão realizada nesta data, ACORDAM, à unanimidade, em:
1. JULGAR REGULARES as contas prestadas referentes ao exercício
2013, pela Mesa da Câmara de Vereadores do Município de DUAS
ESTRADAS, de responsabilidade do Sr. MIGUEL FELIPE DOS
SANTOS;
2. Declarar o ATENDIMENTO INTEGRAL das exigências da LRF.
Publique-se, intime-se e registre-se.
Sala das Sessões do Tribunal Pleno do TCE/PB - Plenário Ministro João Agripino.
João Pessoa, 10 de dezembro de 2014.
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