TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PROCESSO TC-03455/05
Constitucional e Administrativo. Administração Indireta
Estadual. Companhia Estadual de Habitação Popular CEHAP. Concorrência n° 004/2005 e aditivos. Execução de
obras de 1.075 (um mil, setenta e cinco) unidades
habitacionais, nos municípios de João Pessoa, bom Sucesso,
Conceição, Cruz do Espírito Santo, Malta Marcação, Natuba,
Riachão do Bacamarte e Santarém, no Estado da Paraíba, com
infra-estrutura básica de abastecimento de água, esgotos
sanitários e rede elétrica de distribuição. Recursos
majoritarimente oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS. Competência do TCU. Remessa de peças ao
Tribunal de Contas da União. Arquivamento.

ACÓRDÃO AC1-TC 00194/18

RELATÓRIO:

O presente processo trata do exame da regularidade da Concorrência n° 004/2005, dos respectivos
contrato e aditivos (1° ao 55°), destinada à execução de obras de 1.075 (um mil, setenta e cinco)
unidades habitacionais, nos municípios de João Pessoa, bom Sucesso, Conceição, Cruz do Espírito
Santo, Malta Marcação, Natuba, Riachão do Bacamarte e Santarém, no Estado da Paraíba, com
infra-estrutura básica de abastecimento de água, esgotos sanitários e rede elétrica de distribuição.
Os referidos autos foram formalizados em 14.06.2005, instante em que a Comissão Especial de
Licitação da CEHAP enviou a esta Casa de Contas a documentação relativa à decantada
concorrência.
Aos trinta e um dias de janeiro de 2008 a Auditoria emitiu o primeiro relatório técnico (fls.
1.965/1.968), no qual fez constar como irregular a retenção de 1,6%, sobre o valor da fatura, de
acordo com o Decreto n° 13.917/91, por considerar inconstitucional o dispositivo, posto que
importasse em bitributação; ausência do Contrato n° 14/2005 e; omissão das licenças ambientais
atinentes às cidades de: Malta Marcação, Natuba, Riachão de Bacamarte e Santarém. Saliente-se
que tais falhas foram mantidas sem alterações nas diversas manifestações seguintes da Unidade de
Instrução, motivo que a levou a considerar irregular o procedimento licitatório.
Na sequência houve a inserção de diversos aditivos contratuais, todos considerados regulares (1° ao
49°), à exceção do 18°, cuja análise restou prejudicada, e 39° ao 41° (relatório fls. 2.513/2.514),
apontados como irregulares.
Depois do exame dos atos formais da concorrência o almanaque processual foi encaminhado à
DICOP, com vistas à verificação da execução da obra em comento.
Por meio do Relatório DECOP/DICOP n° 192/16, o Técnico especializado consignou a necessidade
do gestor da Companhia Estadual remeter a esta Egrégia Corte os documentos listados a seguir:
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Ademais, solicitou o retorno dos autos à DILIC para avaliação da regularidade dos aditivos então
anexados (52° ao 55°), para, em seguida, adoção de providências visando à inspeção in loco.
Em defesa pessoal, a Sra. Emília Correa de Lima, ex-gestora, por intermédio de representantes
habilitados, em 22.07.16, fez acostar aos autos número significativo de documentos (DOC TC n/
40.257/16, fls. 2.864/3.181).
Ao se debruçar sobre o material remetido, a DICOP concluiu pelo não fornecimento da
documentação abaixo arrolada:
•

Ordens de Serviço/Paralisação.

•

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

•

Licenças Ambientais.

•

Termos de Recebimento de Obra (provisório ou definitivo).

•

Relatório fotográfico da situação da obra.

Em tempo, elaborou apontamento indicando pagamentos acima das medições acumuladas nos
municípios de Santarém e Riachão do Bacamarte, em conformidade com a tabela abaixo inserida.

Na sequência dos atos preparatórios ao julgamento, o álbum processual rumou ao Ministério
Público de Contas para oitiva.
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Em 29.09.17, a Procuradora Isabella Barbosa Marinho Falcão, por meio do Parecer n° 0869/17,
propugnou pelo arquivamento do presente, por falta de competência desta corte para se pronunciar
sobre recursos de origem da União ou sob sua guarda, sem embargo de que se possa encaminhar
achados da Auditoria aos órgãos competentes para a sua análise.

VOTO DO RELATOR:
Não é de hoje que venho sustentando, reiteradamente, a competência do Tribunal de Contas de
União, para fins de julgamento/apreciação, na hipótese de execução de obras pelo governo estadual
ou municipal com recursos advindos, quase integralmente, da esfera federal. No presente caso, o
agente financiador do projeto é a Caixa Econômica Federal, mediante verbas extraídas do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, cabendo ao Estado e aos municípios beneficiados pequenas
obrigações a título de contrapartida. Desta maneira, em virtude da fonte de custeio, entendo ser
diminuto o alcance fiscalizatório da Assembleia de Contas paraibana, sendo inapropriado atrair
para si tal poder decisório. Na mesma senda caminha a eminente representante do Órgão Ministerial
quando pontual, in verbis:

Promovidas as necessárias considerações, voto pelo arquivamento do feito sob exame, por falta de
competência desta Corte para julgar a matéria, sem prejuízo da remessa ao TCU das peças de
instrução produzidas pela DICOP, para providências a seu cargo.
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DECISÃO DA 1ª CÂMARA DO TCE-PB:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC N° 03455/05, os Membros da 1ª Câmara do
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ACORDAM, à unanimidade, na sessão
realizada nesta data, em determinar o arquivamento do feito sob exame, por falta de competência
desta Corte para julgar a matéria, sem prejuízo da remessa ao TCU das peças de instrução
produzidas pela DICOP, para providências a seu cargo.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Mini-Plenário Conselheiro Adailton Coelho Costa
João Pessoa, 01 de janeiro de 2018.
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