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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Processo TC 13636/19
Origem: Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba
Natureza: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão – Organização Social
Responsável: Geraldo Antônio de Medeiros (Secretário)
Interessados: Associação Brasileira de Beneficência Comunitária - ABBC
Jerônimo Martins de Sousa (Diretor Presidente da ABBC)
Karla Michele Vitorino Maia (Assessora Técnica da SES)
Anny Kariny Carvalho de Almeida (Assessora Técnica)
Ana Maria Almeida de Araújo Nóbrega (Presidente da SCSCG)
Lívia Menezes Borralho (Coordenadora da CAFA)
Claudia Luciana de Sousa Mascena Veras (ex-Secretária)
Maria Alany de Sousa Moura Vila Nova
Advogados: Maira Catena Ferraioli (OAB/SP 344.536)
Rodolfo Roberto Prado (OAB/SP 351.666)
Sandro Luiz Ferreira de Abreu (OAB/SP 148.173)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
INSPESÇÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO. Governo do
Estado. Secretaria de Estado da Saúde. Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Princesa
Isabel. Contrato de Gestão. Organização Social. Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária - ABBC. Falhas na transparência de informações. Descumprimento de decisão
singular emanada desta Corte de Contas. Aplicação de multas. Despesas não comprovadas,
irregulares, lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas. Irregularidade dos gastos.
Imputação de débito. Aplicação de multas. Recomendações. Comunicação. Arquivamento.
ACÓRDÃO APL – TC 00426/20

RELATÓRIO
Cuida-se de processo de inspeção especial de acompanhamento de gestão, cuja
formalização foi solicitada pela Auditoria desta Corte de Contas, por meio de sua Divisão de
Acompanhamento da Gestão Estadual II (DICOGII), com intuito de examinar as despesas realizadas no
primeiro semestre de 2019, no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Princesa Isabel,
gerida pela Organização Social ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA
– ABBC (CNPJ: 09.095.412/0002-27).
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Com intuito de captar elementos para a instrução processual, foi proferida Decisão Singular
DSPL – TC 00047/19 (fls. 6/12), contendo a seguinte parte dispositiva:

Informações ofertadas por meio dos Documentos TC 54749/19 (fls. 30/35), 54972/19 (fls.
37/44), 57271/19 (fls. 117/121) e 64100/19 (fls. 123/7199).
Na sequência, houve solicitação, via Sistema Tramita, de remessa de documentação, tendo
sido ofertados os elementos por meio dos Documentos TC 32777/20 (fls. 7226/7248), 32873/20 (fls.
7250/7262) e 35459/20 (fls. 7277/8724). Também foi juntado Achado de Auditoria mediante o
Documento TC 41934/20 (fls. 8730/8731).
Após examinar toda a documentação inicialmente constante dos autos, a Unidade Técnica
de Instrução confeccionou relatório exordial (fls. 8733/8748), subscrito pelos Auditores de Contas
Públicas (ACP) Karlos Rafael Soares Alves e (ACP) Celina Costa Lima dos Reis, chancelado pelas
Chefes de Divisão e de Departamento, respectivamente, ACP Ludmilla Costa de Carvalho Frade e ACP
Maria Zaira Chagas Guerra Pontes, apontando as seguintes irregularidades:
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Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, foram determinadas citações e intimações
de interessados, facultando-lhes oportunidade de se manifestarem sobre o relatório da Auditoria (fls.
8749/8751):

Defesas acostadas por meio dos Documentos TC 47217/20 (fls. 8776/8804), 47149/20
(fls. 8807/8811), 47417/20 (fls. 8813/10074) e 50023/20 (fls. 10081/10098).
Depois de examinar todos os elementos defensórios e os documentos juntados, a Unidade
Técnica emitiu relatório de análise de defesa (fls. 10106/10123), subscrito pelos mesmos Auditores
acima mencionados e chancelado pelas mesmas Chefes de Divisão e de Departamento, indicando as
seguintes máculas:
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Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, em parecer de lavra do
Procurador Manoel Antônio dos Santos Filho (fls. 10126/10136), opinou nos seguintes moldes:

...

Seguidamente, o julgamento foi agendado para a presente sessão, com as intimações de
estilo, conforme certidão de fl. 10137.
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VOTO DO RELATOR
A possibilidade de contratação de entidades qualificadas como Organizações Sociais
adveio com a chamada reforma administrativa ocorrida nos anos 90, com intuito de redesenhar a forma
de atuação direta do Estado em atividades de competência não exclusiva, autorizando a celebração de
parcerias com entidades particulares, as quais passaram a atuar em caráter complementar na gestão de
serviços públicos relacionados ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à
proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.
Compete ao Poder Público qualificar uma entidade particular como sendo uma
Organização Social, devendo para tanto observar o atendimento das exigências contidas no art. 2º, da
Lei Federal 9.637/1998. Depois de devidamente qualificada, a OS está habilitada a participar de
processos de seleção, tal qual o examinando nos presentes autos.
Eleita a melhor proposta, o Poder Público passa a etapa seguinte, que consiste na
celebração do nominado Contrato de Gestão, o qual, nos termos do art. 5º, do diploma legal retro citado,
consiste no instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social,
com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades nas áreas acima
mencionadas. Ainda, de acordo com o art. 6º, o ajuste firmado, discriminará as atribuições,
responsabilidades e obrigações do Poder Público e da Organização Social.
O presente processo foi formalizado com intuito de examinar as despesas realizadas no
primeiro semestre de 2019, no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Princesa Isabel,
gerida pela Organização Social ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA
– ABBC.
Conforme registrou a Auditoria, a contratação em foco refere-se ao Contrato de Gestão
416/2014, o qual foi prorrogado por diversas vezes por meio de aditivos contratuais, levando a vigência
até o dia 21/09/2019. Contudo, o ajuste foi rescindido em 31/03/2019, em virtude do descumprimento
de cláusulas contratuais e prejuízos ao erário.
Veja-se o registro feito pela Unidade Técnica (fl. 8734):
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Antes de se analisar as constatações/máculas apontadas nos presentes autos, convém
trazer à baila a informação de que o procedimento a partir do qual decorreu a contratação da referida
Organização Social não foi apreciado por esta Corte de Contas, em razão de não ter sido realizado
qualquer procedimento prévio para a contratação.
Tal circunstância foi consignada como irregularidade pela Auditoria no âmbito do
Processo TC 07095/16, cujo conteúdo referiu-se à inspeção especial com a finalidade de verificar a
execução daquele contrato de gestão. Veja-se trecho do Acórdão APL - TC 00055/19, onde foi feito tal
registro:

Embora não tenha havido o julgamento do procedimento e do contrato de gestão, naqueles
autos houve o julgamento pela irregularidade da gestão da Organização Social ABBC à frente da UPA
de Princesa Isabel durante o exercício 2014, bem como julgamento pela irregularidade das despesas
realizadas sem comprovação pela Organização Social ABBC, através do seu representante, Senhor
JERÔNIMO MARTINS DE SOUSA, com a consequente imputação de débito. Veja-se, novamente,
trechos da decisão proferida:

9/35

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Processo TC 13636/19

10/35

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Processo TC 13636/19

De imediato, já se observa que, desde o início, a gestão da OS ABBC à frente da UPA de
Princesa Isabel foi irregular e danosa ao erário.
Neste momento, no caso do presente caderno processual, observa-se o exame das
despesas realizadas no primeiro semestre de 2019, momento em que a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Princesa Isabel continuava sendo gerida pela Organização Social ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA - ABBC.
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Depois de concluída toda a instrução processual, a Unidade Técnica apontou a
permanência das seguintes eivas, indicando, inclusive, os respectivos responsáveis (fls. 10121/10122):
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Passa-se, pois, ao exame das irregularidades indicadas pela Auditoria.
Ausência de contratos e outras documentações solicitadas, configurando embaraço
à atividade fiscalizatória.
Consoante mencionado no relatório da presente decisão, com intuito de captar elementos
para a instrução processual, foi proferida Decisão Singular DSPL – TC 00047/19 (fls. 6/12), mediante a
qual se fixou o prazo de 10 dias para que os representantes da OS ABBC, da Secretaria de Estado da
Saúde, da Superintendência de Coordenação e Supervisão de Contratos de Gestão (SCSCG) e da
Comissão de Acompanhamento, Fiscalização de Avaliação – CAFA/SES, apresentassem documentos
sobre os recursos transferidos e despesas relacionadas ao Contrato de Gestão da Unidade de Pronto
Atendimento de Princesa Isabel e aos contratos de aquisição de bens e prestação de serviços entre a
Organização Social e terceiros, que tenham relação com o contrato de gestão, preferencialmente em
meio magnético.
Apesar de terem sido encaminhados alguns documentos e de terem sido solicitados outros
tantos, a Auditoria registrou que grande parte não foi enviada, tais como lista com todos os contratos
vigentes no período de referência, extratos bancários de todas as contas entre o 01/01/2019 a 30/06/2019
referentes aos recursos da gestão da UPA, e documentos solicitados nos itens 12 e 13 do pedido de envio
de documentação (fls. 7264/7276), etc.
Sobre esta circunstância, calha trazer à baila o pronunciamento externado pelo Ministério
Público de Contas no âmbito do Processo TC 13629/19, em razão da idêntica eiva ali apontada, onde
houve o entendimento de que atrairia aplicação de sanção pecuniária aos responsáveis. Nesse compasso,
a título de fundamentação colaciona-se abaixo o pronunciamento ministerial, lavrado nos seguintes
moldes:
“Faz-se imperioso ressaltar que as decisões desta Augusta Corte de Contas têm força
executiva e vinculante, consoante se depreende inclusive de decisão emanada do Colendo Tribunal de
Justiça da Paraíba:
“Tribunal de Contas – Decisões – Força executiva vinculante. Compete ao Tribunal de
Contas, por força do imperativo constitucional, dizer sobre a legalidade dos atos de admissão de pessoal
da administração pública, a qualquer título, aí incluindo-se a regularidade dos certames públicos, não
sendo permitido a nenhum outro órgão insurgir-se contra tal decisão e efeitos dela oriundos,
ressalvando-se a apreciação, pelo Poder Judiciário, de lesão ou ameaça a direito, por força do princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encartada no art. 5º, XXXV, CF/88. (...)” (2ª C.
Cível/TJ-PB, Ap. cível e R. de ofício n.º 98.004646-9, DJ/PB 04/04/99).
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Assim, o não cumprimento de qualquer espécie de decisão emanada da Corte de Contas
acarreta à autoridade responsável as sanções penais, civis e administrativas cabíveis.
Transcrevemos ainda, de vultosa pertinência, o art. 140, do Regimento Interno desta
Corte, in verbis:
“O Acórdão (APL, AC1 ou AC2) destina-se a expressar as decisões definitivas sobre o
mérito em processos sujeitos ao julgamento do Tribunal, adotadas pelo Pleno ou por qualquer das
Câmaras, inclusive as que imputem débitos, imponham multas e outras sanções, determinem cobrança
executiva de débitos imputados, fixem prazos para adoção de providências e adotem outras medidas de
interesse público.”
Ressalta-se, por fim, que o art. 56 da LOTCE/PB prevê as hipóteses de aplicação de
multa nos seguintes moldes:
“Art. 56 - Omissis: (...)
IV- não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator
ou a decisão do Tribunal”
Nunca é demais registrar que o Informativo Número 322 do Tribunal de Contas da União
reproduziu o Acórdão 2028/2020 Plenário (Relator MinistroSubstituto Augusto Sherman), cuja ementa
é a seguinte:
Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Determinação. Descumprimento. Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU,
pode ser tipificado como erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb) o descumprimento,
sem a devida motivação, de determinação expedida pelo TCU, pois tal conduta revela grave
inobservância do dever de cuidado, o que configura culpa grave.
A omissão verificada viola o dever Constitucional de Prestar contas, bem como a Lei
Organiza do TCE/PB, cabendo a aplicação de multa nos termos do art. 56, da LOTCE/PB.”

Despesas realizadas pela ABBC em valores acima dos repasses realizados pelo
Estado (R$697.760,26). Despesas realizadas pela ABBC relativas à gestão da UPA
Princesa Isabel após a rescisão do contrato de gestão. Despesas não publicadas no
Portal da Transparência - abril a junho (R$143.257,20). Divergência - consta no
portal da transparência empregados que, de acordo com a relação enviada pela
Secretaria de Saúde, não prestaram serviço na UPA Princesa Isabel (R$86.640,14).
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Conforme análise envidada, a Auditoria apurou a exitência de máculas que estão
associadas às informações prestadas por meio do Portal de Transparência.
Conforme levantamento, a Auditoria apurou a existência de valores gastos pela ABBC
acima dos repasses realizados pelo Estado, que somaram R$697.760,26. Além disso, foram detectados
pagamentos realizados pela ABBC, nos meses de abril a junho, no montante de R$143.257,20, que não
constam no Portal da Transparência, tendo o fato gerador de parte dessas despesas ocorrido após a
rescisão do contrato de gestão - 31/03/2019 (fl. 8737).
Depois de examianadas as defesas, o Órgão Técnico consignou que os defendentes
JERÔNIMO MARTINS DE SOUSA, CLÁUDIA LUCIANA DE SOUSA MASCENA VERAS e
GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS não apresentaram justificativas capazes de modificar o
entendimento, razão pela qual as irregularidades permaneciam.
Outro aspecto diz respeito a divergências no quadro de pessoal com empregados que
constam no portal da transparência, mas que, de acordo com a relação enviada pela Secretaria de Saúde,
não prestaram serviço na UPA de Princesa Isabel no período analisado. Para a Unidade Técncia, essa
circunstância cracterizaria um gasto não comprovado com pessoal no montante de R$86.640,14.
Sobre essa eiva, o Secretário de Estado da Saúde encaminhou, na defesa ofertada, uma
nova relação dos funcionários da ABBC - UPA de Princesa Isabel (fls. 8816/8824), contemplando os
funcionários que constavam no Portal da Transparência, mas que não estavam na lista dos funcionários
enviada pela SES.
Embora o documento tenha sido juntado, a Auditoria não o considerou, porquanto não
estaria demonstrado o período de referência, podendo se referir a qualquer período de vigência do
contrato de gestão.
Acerca desse conjunto de máculas, novamente mostra-se pertinente trazer à tona o
pronunciamento do Parquet de Contas lançado no âmbito do Processo TC 13629/19, em razão das
idênticas eivas ali apontadas. Nesse compasso, ao examinar a matéria naqueles autos, o Ministério
Público de Contas externou o entendimento de que as irregularidades constituíam embaraço ao controle
social, ensejando aplicação de multa aos responsáveis. A título de fundamentação colaciona-se abaixo o
pronunciamento ministerial, lavrado nos seguintes moldes:
“Assente-se que na Constituição Federal, encontra-se a moldura jurídica do direito à
informação, que integra o rol de direitos fundamentais expostos no artigo 5º, XXXIII, in verbis:
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Art. 5 - Omissis: (...)
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado.
Neste norte, o acesso irrestrito às informações administrativas é tutelado e qualifica-se
como direito fundamental, o direito de conhecer. Assim, é uma importante ferramenta de controle
administrativo, de prevenção e de repressão a corrupção, bem como alicerça-se na necessidade de
legitimação da ação administrativa, que assim se torna mais democrática ...
O fato apurado contraria o Princípio da Transparência, postulado fundamental das
Contas Públicas. Neste sentido, a divulgação de dados imprecisos e obscuros compromete a real
compreensão dos elementos constantes das contas públicas. Aliás, o termo “Contas Públicas”
representa justamente as informações denatureza econômico-financeira das entidades públicas,
produzidas pelos órgãos de contabilidade, planejamento e orçamento. A falha merece, portanto,
subsistir.
Cabe ressaltar que, a mencionada irregularidade constitui verdadeiro embaraço ao
controle social, ensejando aplicação de multa aos responsáveis com fulcro no art. 56 da LC nº 18/93.”

Despesas com passagens aéreas não comprovadas (R$50.487,52). Outras despesas
não comprovadas (R$280.283,01).
Nesse campo, constam as irregularidades indicadas pelo Órgão de Instrução relativas ao
processamento irregular da despesa pública sob a forma de despesas consideradas não comprovadas,
irregulares, lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.
Passa-se ao exame das irregularidades indicadas pela Auditoria, as quais, sinteticamente,
reportam-se à realização de despesas sem a devida comprovação. Com efeito, na análise envidada, a
Auditoria indicou com relevância a existência de diversas despesas sem a devida comprovação, cuja
soma total corresponde à quantia de R$330.770,53, conforme a seguinte tabela resumo:
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Despesas não comprovadas
Credor
CNPJ
Valor
JÁ-JÁ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
01.590.005/0001-84 R$ 50.487,52
DYNATECH COMÉRCIO E CONSULTORIA DE
02.009.763/0001-29 R$ 2.533,95
EJ GESTÃO EM NEG APOIO DESENVOLVIMENTO
04.078.731/0001-00 R$ 70.387,50
.PROFISS. E GERENC EIRELI
ACP SAÚDE LTDA
09.021.580/0001-78 R$ 58.625,50
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME 10.783.585/0001-17 R$ 28.500,00
RSM RELATED SERVICES MOREIRA AUDITORES
INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES
11.243.822/0001-10 R$ 15.016,00
OSIRIS GONDOLLA MONTEIRO
13.257.127/0001-32 R$ 19.708,50
FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.331.117/0001-41 R$ 6.000,00
TRANSMED TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
17.471.548/0001-12 R$ 33.000,00
COMISSÁRIO & DUARTE CONSULT. ASSES. E
19.569.627/0001-96 R$ 23.800,00
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA
20.657.394/0001-62 R$ 22.711,56
R$ 330.770,53

Acerca destes gastos não comprovados, veja-se como se deu o exame técnico, conforme
trechos extraídos do relatório de análise de defesa inserto às fls. 10106/10123:
Gastos não comprovados com o credor JÁ-JÁ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA, no valor de R$50.487,52:
“Inicialmente a Auditoria solicitou justificativas dos gastos com viagens e estadias, no
total de R$ 50.487,52, a favor da empresa 01.590.005/0001-84 - JÁ-JÁ AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA, com a demonstração, para cada pagamento realizado, do período, destino, motivo e
a pessoa que realizou a viagem, fls. 7264/7276. No entanto, na documentação apresentada, fls.
7277/8724, além de não constar documentação referente a todas essas despesas, não foram fornecidas
as informações solicitadas na justificativa do gasto. Assim, este corpo técnico entendeu que essas
despesas com passagens aéreas não foram comprovadas (fls. 8739/8741).
Nesta oportunidade, o Secretário de Estado da Saúde apresentou comprovante de
transferência bancária, recibo de serviço pela ABBC, solicitação de compra, justificativa, nota de
débito, pedido compra/autorização de entrega e solicitação de pagamento das despesas com passagens
aéreas listadas no relatório inicial, exceto das despesas pagas em 12/03/2019 no total de R$ 8.972,97.
No entanto, vários desses documentos estão ilegíveis, não sendo possível realizar sua efetiva análise,
fls. 9703/9705, fl. 9711, fls. 9726/ 9728, fls. 9757/9778, fls. 9781/9796, fl. 9799, fl. 9808, fl. 9812, fls.
9819/9830. Ademais, o restante dessa documentação apresentada que está legível não é capaz de
comprovar a legalidade dessas despesas, visto que não associa cada deslocamento efetuado a um evento
de interesse da UPA Princesa Isabel. Assim, permanecem como não comprovadas as seguintes despesas
no montante de R$ 50.487,52.”
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Gastos não comprovados com o credor DYNATECH COMÉRCIO E CONSULTORIA
DE, no valor de R$2.533,95:

18/35

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Processo TC 13636/19
Gastos não comprovados com o credor EJ GESTÃO EM NEGÓCIOS, APOIO,
DESENVOLVIMENTO PROFISIONAL E GERENCIAL, no valor de R$70.387,50:
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Gastos não comprovados com o credor ACP SAÚDE EIRELI, no valor de R$58.625,50:
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Gastos não comprovados com o credor ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO
ADM LTDA ME, no valor de R$28.500,00:

21/35

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Processo TC 13636/19
Gastos não comprovados com o credor RSM RELATED SERVICES MOREIRA
AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, no valor de R$15.016,00:

Gastos não comprovados com o credor OSIRIS GONDOLLA MONTEIRO, no valor de
R$19.708,50:
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Gastos não comprovados com o credor FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no valor de R$6.000,00:

Gastos não comprovados com o credor TRANSMED TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE
VEICULOS LTDA, no valor de R$33.000,00:
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Gastos não comprovados com o credor COMISSÁRIO & DUARTE CONSULT. ASSES.
E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, no valor de R$23.800,00:
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Gastos não comprovados com o credor PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS
LTDA, no valor de R$22.711,56:
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Ao se pronunciar sobre a matéria, o Minstério Púlbico de Contas acompanhou o
entendimento técnico pela necessidade de devolução ao erário estadual dos valores tidos por desviados
(despesas não comprovadas), no montante indicado pela Auditoria. A análise Ministrial, cujos
fundamentos também são trazidos à tona a título de fundamentação, deu-se nos seguintes termos,
conforme trechos abaixo transcritos (fls. 10132/10135):
“Nessa senda, a instrução técnica revelou fatos que possuem correlação com as
circunstâncias descortinadas no âmbito da “Operação Calvário” como, por exemplo, a geração de
despesa sem a comprovação do fornecimento do respectivo serviço: gastos não comprovados com
passagens aéreas (R$ 50.487,52); com serviços de informática, suporte e monitoramento de softwares;
manutenção predial; locação de veículos e ambulância; assessoria jurídica Francisco Ferreira e
outros, totalizando R$ 280.283,01,4 bem como com remuneração de empregados que não
desempenharam atividades na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Princesa Isabel (fls.
10110 – item 3.3).
Do contexto processual não há como reconhecer a legalidade e a legitimidade das
despesas examinadas (01.01.2019 a 30.06.2019), sobretudo pela completa ausência de transparência
na assunção desses dispêndios. De fato, a nebulosidade na movimentação de recursos públicos tem sido
o principal modus operandi dos investigados na “Operação Calvário”, dificultando a identificação dos
ilícitos cometidos. Aliás, a própria ABBC integra o alvo das investigações criminais, peculiaridade que
sinaliza a concreta possibilidade de cometimento de delitos por seus representantes quando do
“gerenciamento” da UPA de Princesa Isabel.
Para este Ministério Público de Contas a descoberta das gravíssimas irregularidades no
seio do relacionamento espúrio entre o Governo da Paraíba e as organizações sociais atuantes na área
da saúde pública delineia a materialização de um verdadeiro “ESTADO DE COISAS ILEGAL” na
gestão pública, ou seja, de um quadro resultante da multiplicidade de comportamentos delitivos
cometidos por representantes das organizações sociais, por agentes políticos, por ex-secretários
estaduais e variadas pessoas diretamente ligadas ao núcleo do Governo da Paraíba (lavagem de
dinheiro, participação em organização criminosa, peculato, outras modalidades de injustos penais e
prática de atos de improbidade administrativa).
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No cenário posto, esse Estado de Coisas Ilegal, evidenciado a partir da “Operação
Calvário”, representa essencialmente a violação massiva do Direito Fundamental à Saúde, tendo em
vista o gigantesco desvio de verbas, as quais deveriam ter sido utilizadas na concretização de políticas
públicas direcionadas ao funcionamento correto dos hospitais espalhados pelo Estado da Paraíba e à
melhoria do serviço posto à disposição da população. A concatenada rede criminosa propiciou
verdadeiro depauperamento de dinheiro público do já combalido sistema de saúde.
Reconhecendo a configuração de um “Estado de Coisas Ilegal” na situação posta é
preciso que os órgãos de controle, no uso de suas atribuições, adotem medidas enérgicas para a
superação da situação calamitosa criada e intensificada pelos efeitos da pandemia da COVID-19. Os
atos de corrupção desvendados pela “Operação Calvário” representaram um duríssimo golpe no
postulado constitucional da boa e regular aplicação de recursos públicos. Logo, pelo princípio de que
toda ação gera uma reação, o cenário descrito pela Auditoria em seu derradeiro relatório deve ser
tomado em consideração para fins de responsabilização financeira dos envolvidos nas despesas não
comprovadas, mencionadas nos autos (solidariedade passiva).
Nesse aspecto, é oportuno registrar que não só ao Sr. Jerônimo Martins de Sousa e à
ABBC devem ser imputado débitos, mas também à Sr.ª Cláudia Luciana de Sousa Mascena Veras, exsecretária de saúde da Paraíba, que foi exonerada do cargo em 29.04.2019 (informação contida à fl.
10197), igualmente investigada na citada operação policial, devendo ser observado, entretanto, a
correspondência temporal entre a época dos gastos não comprovados pela ABBC e o período em que
a ex-gestora esteve responsável pela administração da Secretaria Estadual de Saúde.
[...]
Dessa forma, se houve despesas não comprovadas, como anotado pela Equipe de
Instrução, e se a autoridade pública responsável, tomando conhecimento da situação, não adotou as
medidas legais pertinentes, nos termos da lei de regência, a sua responsabilidade financeira deve ser
reconhecida (dever de vigilância associado ao dever-poder de agir inerente a todo administrador
público), mas limitada ao tempo de sua permanência na gestão da Secretaria de Estado da Saúde.”
De fato, no âmbito da despesa pública, a prestação de contas deve apresentar-se em sua
completude, caso contrário será o mesmo que não a ter realizado. Deve evidenciar a adequação dos
procedimentos adotados para a execução da despesa e, principalmente, demonstrar o mérito alcançado,
ou seja, a efetiva aquisição de bens, realização de obras ou prestação de serviços, bem como a conquista
de bons resultados para a coletividade. Esse duplo aspecto da prestação de contas - formal e material,
respectivamente - está constitucionalmente previsto: Veja-se:
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CF/88. Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
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”.

28/35

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Processo TC 13636/19
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 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. 55, da LCE 18/93:
Art. 55. Quando o responsável for julgado em débito, o Tribunal poderá condená-lo a
repor ao Erário o valor atualizado do dano acrescido de multa de até 100% (cem por cento) do mesmo
valor.
Nesse contexto, o valor apontado pelo Órgão Técnico deve ser imputado tanto ao
responsável pela OS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA – ABBC,
Senhor JERÔNIMO MARTINS DE SOUSA, quanto à entidade beneficiada, de modo a ressarcir o dano
causado ao erário.
Isso porque a Constituição Federal submete à jurisdição do Tribunal de Contas não apenas
as entidades públicas, mas toda e qualquer pessoa, natural ou jurídica, pública ou privada, que de
qualquer forma manuseie dinheiro público, bem como causadores de prejuízo ao erário. Eis a dicção
constitucional:
Art. 70. (...)
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais
a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Art. 71. O controle externo (...) será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas (...),
ao qual compete:
II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa e perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
O dano a terceiros e a responsabilidade de seu causador, individual ou solidária, são
matérias tratadas no Código Civil nosso, que assim versa em seus dispositivos:
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora,
desde que o praticou.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado
a repará-lo.
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam
sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão
solidariamente pela reparação.
Tal forma de responsabilização não é novidade nas ações dos órgãos de fiscalização. O
Tribunal de Contas da União, no conhecido episódio da construção do prédio da justiça trabalhista de
São Paulo, desta forma decidiu:
“Tomada de Contas Especial. TRT 2ª Região – SP. Obra de construção do Fórum
Trabalhista de São Paulo. Formalização irregular de contrato. Pagamentos sem devida prestação de
serviços. Incompatibilidade entre o cronograma físico e o financeiro. Restrição ao caráter isonômico
da licitação ante a natureza genérica do objeto licitado. Adjudicação à empresa estranha ao certame.
Pagamento antecipado. Reajuste irregular do contrato. Desvio de recursos. Relatório de engenharia
contendo informações que propiciaram a liberação indevida de recursos. Relutância do TRT em anular
o contrato. Responsabilidade solidária com a empresa construtora. Contas irregulares. Débito. Multa.
Alegações de defesa de um responsável acolhidas. Comunicação ao Congresso Nacional. Remessa de
cópia ao MPU”. (TCU. Tribunal Pleno. Relator: Lincoln M. da Rocha. Acórdão 163/2001. DOU
09/08/2001).
No âmbito dessa Corte de Contas também já ocorreram julgamentos assemelhados.
Assim, é legal, oportuna e recomendável a responsabilização não só do Presidente, Senhor JERÔNIMO
MARTINS DE SOUSA, como também da OS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA
COMUNITÁRIA – ABBC, em razão dos pagamentos não comprovados.
Por outro lado, conforme precedentes desta Corte de Contas, não cabe responsabilizar
solidariamente a ex e/ou o atual Secretário de Estado Saúde pelo débito, porquanto não houve atuação
direta quanto à ordenação da despesa junto a fornecedores. Com efeito, a concretização da despesa é
realizada diretamente pela OS que administra a unidade hospitalar.
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Acerca dessa exclusão de responsabilidade, traz-se à tona trechos do voto do Conselheiro
Antônio Nominando Diniz Filho, lavrado no âmbito do Processo TC 02233/16, em cujo teor foi
examinada a execução do contrato de gestão firmado entre o Estado da Paraíba, por meio da Secretaria
de Estado da Saúde, e a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária - ABBC, na administração
da UPA de Santa Rita, no desenvolvimento das ações e serviços de saúde, relativamente ao exercício de
2015. Veja-se a fundamentação externada por Sua Excelência naquele voto:
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Não obstante não haja responsabilidade solidária pela despesa irregular, cabe, por força
das atribuições e competências que lhe eram inerentes, a aplicação de sanção pecuniária à então
Secretária de Estado da Saúde, Senhora CLÁUDIA LUCIANA DE SOUSA MASCENA VERAS, em
razão das falhas identificadas pela Auditoria. As condutas e/ou omissões na linha da infração grave a
norma legal em relação a todas eivas indicadas pela Unidade Técnica atrai multa, com fundamento na
Lei Complementar Estadual 18/93, art. 56, II (Lei Orgânica do TCE/PB):
Art. 56. O Tribunal poderá também aplicar multa (...) aos responsáveis por:
II - infração grave a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial;
§ 1º. O valor estabelecido no caput deste artigo será atualizado, periodicamente, por
portaria da Presidência do Tribunal, com base na variação acumulada, no período, pelo índice utilizado
para atualização dos créditos tributários do Estado.
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O valor máximo da multa do art. 56 da LC 18/93, ao tempo dos fatos, estava estipulada
em R$12.392,52 (doze mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme
Portaria 010, de 16 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB do dia 17 de
janeiro de 2019.
No caso, ainda houve a providência da Tomada de Contas Especial, o que reforça não
impor, nessa assentada, sanções aos representantes da Secretaria de Estado da Saúde, conforme concluiu
o Ministério Público de Contas, in verbis:
“No tocante ao Sr. Geraldo Antônio de Medeiros, atual gestor da SES/PB, nomeado em
30.04.2019 (informação contida à fl. 10107), este Parquet entende pela ausência de sua
responsabilidade. Obviamente, ao assumir o cargo em questão, o gestor precisou de tempo para formar
a sua equipe de trabalho e tomar conhecimento de todos os procedimentos afetos à sua área de atuação.
Ademais, restou comprovado no feito que o Senhor Geraldo Antônio de Medeiros determinou a
instauração de Tomada de Contas Especial direcionada à apuração de danos aos Cofres Públicos e
identificação dos responsáveis quanto aos desvios de valores no contexto da contratação das
organizações sociais para a administração de hospitais e unidades de saúde do Estado (documento
eletrônico TC n.º 01272/20).
A respectiva comissão processante foi formada a partir da Portaria 510/GS, de 17 de
julho de 2019, isto é, antes mesmo de ser convocado por esta Corte para a apresentação de documentos
e justificativas, o mencionado Secretário já havia adotado providências internas para as devidas
apurações. Portanto, na visão deste Ministério Público de Contas, até o presente momento, ressoa como
desproporcional a inclusão do atual Secretário de Estado da Saúde no rol dos responsáveis.1”
Cabe, por derradeiro, ser comunicada a presente decisão à Procuradoria Geral de Justiça,
ao GAECO do MPE/PB, ao Ministério Público Federal, ao GAECO do MPF/PB e à Polícia Federal,
bem como encaminhar cópia da decisão à Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI, para subsidiar
a prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde, relativa ao exercício de 2019, bem como ao
Processo TC 06398/20, objetivando subsidiar a análise.

1

Com a efetivação da Tomada de Contas Especial detectou-se irregularidade na aplicação de recursos públicos pela
Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC) relativamente ao contrato de gestão n.º 039/2014, com a
quantificação de dano ao Erário na ordem de R$ 16.549.880, 58 (fl. 1289 do documento eletrônico TC n.º 01272/2020) e
com base nas apurações pela comissão processante da TCE, o Estado da Paraíba intentou Ação de Ressarcimento de Dano
ao Erário em face da ABBC e outros pela ocorrência de danos ao patrimônio público, na importância de R$ 44.560.770,53
(quarenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos: contratos de
gestão de Guarabira, Santa Rita e Princesa Isabel) – (Processo n.º 08065803520208152001 – 3ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital).
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Ante o exposto, VOTO no sentido de que os membros deste colendo Plenário decidam:
1) JULGAR IRREGULAR a despesa efetuada sem comprovação, no valor de R$330.770,53 (trezentos
e trinta mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), sob a responsabilidade da Organização
Social ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA - ABBC (CNPJ:
09.095.412/0001-27) e de seu Diretor Presidente, Senhor JERÔNIMO MARTINS DE SOUSA (CPF:
022.282.488-35); 2) IMPUTAR DÉBITO de R$330.770,53 (trezentos e trinta mil, setecentos e setenta
reais e cinquenta e três centavos, valor correspondentes a 6.282,44 UFR-PB (seis mil, duzentos e oitenta
e dois inteiros e quarenta e quatro centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba),
solidariamente, à Organização Social ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA
COMUNITÁRIA - ABBC (CNPJ: 09.095.412/0001-27) e ao seu Diretor Presidente, Senhor
JERÔNIMO MARTINS DE SOUSA (CPF: 022.282.488-35), relativo às despesas sem comprovação
descritas no item anterior, ASSINANDO-LHES O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contado da
publicação desta decisão, para recolhimento voluntário do débito em favor do Governo do Estado da
Paraíba, sob pena de cobrança executiva; 3) APLICAR MULTAS individuais de R$10.000,00 (dez
mil reais) cada uma, valor correspondente a 189,93 UFR-PB (cento e oitenta e nove inteiros e noventa
e três centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba), à Organização Social
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA - ABBC (CNPJ:
09.095.412/0001-27) e ao seu Diretor Presidente, Senhor JERÔNIMO MARTINS DE SOUSA (CPF:
022.282.488-35), em razão do dano causado ao erário, com fulcro no art. 55, da LCE 18/93,
ASSINANDO-LHES O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contado da publicação desta decisão, para
recolhimento voluntário das multas à conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira
Municipal, sob pena de cobrança executiva; 4) APLICAR MULTA de R$2.000,00 (dois mil reais),
valor correspondente a 37,99 UFR-PB (trinta e sete inteiros e noventa e nove centésimos de Unidade
Fiscal de Referência do Estado da Paraíba), à Senhora CLÁUDIA LUCIANA DE SOUSA MASCENA
VERAS (CPF: 689.075.674-68), ex-Secretária de Estado da Saúde, e por infração a normas legais, com
fulcro nos art. 56, II, da LOTCE 18/93, ASSINANDO-LHE O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS,
contado da publicação desta decisão, para recolhimento voluntário das multas ao Tesouro do Estado, à
conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança
executiva; 4) EXPEDIR RECOMENDAÇÕES ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da
Saúde, para que as falhas aqui ventiladas não se repitam futuramente; 5) COMUNICAR a presente
decisão à Procuradoria Geral de Justiça, ao GAECO do MPE/PB, ao Ministério Público Federal, ao
GAECO do MPF/PB e à Polícia Federal; 6) ENCAMINHAR cópia da decisão à Diretoria de Auditoria
e Fiscalização – DIAFI, para anexar à prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde, relativa ao
exercício de 2019, objetivando subsidiar a análise; e 7) DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do
presente processo.
O Conselheiro Fernando Rodrigues Catão manifestou seu voto pela inclusão da exSecretária de Estado da Saúde como responsável solidária pelo débito imputado.
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DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 13636/19, relativos à análise da
Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão, com o escopo de avaliar a despesa pública realizada
no primeiro semestre de 2019, através do Contrato de Gestão celebrado entre a SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE e a Organização Social ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA
COMUNITÁRIA - ABBC, para operação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Princesa Isabel,
ACORDAM os membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), por maioria quanto
ao item 2 e à maioria nos demais itens, nesta data, conforme voto do Relator, em:
1) JULGAR IRREGULAR a despesa efetuada sem comprovação, no valor de
R$330.770,53 (trezentos e trinta mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), sob a
responsabilidade da Organização Social ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA
COMUNITÁRIA - ABBC (CNPJ: 09.095.412/0001-27) e de seu Diretor Presidente, Senhor
JERÔNIMO MARTINS DE SOUSA (CPF: 022.282.488-35);
2) IMPUTAR DÉBITO de R$330.770,53 (trezentos e trinta mil, setecentos e setenta
reais e cinquenta e três centavos, valor correspondentes a 6.282,44 UFR-PB2 (seis mil, duzentos e oitenta
e dois inteiros e quarenta e quatro centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba),
solidariamente, à Organização Social ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA
COMUNITÁRIA - ABBC (CNPJ: 09.095.412/0001-27) e ao seu Diretor Presidente, Senhor
JERÔNIMO MARTINS DE SOUSA (CPF: 022.282.488-35), relativo às despesas sem comprovação
descritas no item anterior, ASSINANDO-LHES O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contado da
publicação desta decisão, para recolhimento voluntário do débito em favor do Governo do Estado da
Paraíba, sob pena de cobrança executiva;

2

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 52,65 - referente a dezembro de 2020, divulgado no site oficial da Secretaria de Estado da
Receita da Paraíba (https://www.receita.pb.gov.br/ser/info/indices-e-tabelas/ufr-pb).
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3) APLICAR MULTAS individuais de R$10.000,00 (dez mil reais) cada uma, valor
correspondente a 189,93 UFR-PB (cento e oitenta e nove inteiros e noventa e três centésimos de Unidade
Fiscal de Referência do Estado da Paraíba), à Organização Social ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA - ABBC (CNPJ: 09.095.412/0001-27) e ao seu Diretor Presidente,
Senhor JERÔNIMO MARTINS DE SOUSA (CPF: 022.282.488-35), em razão do dano causado ao
erário, com fulcro no art. 55, da LCE 18/93, ASSINANDO-LHES O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS,
contado da publicação desta decisão, para recolhimento voluntário das multas à conta do Fundo de
Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
4) APLICAR MULTA de R$2.000,00 (dois mil reais), valor correspondente a 37,99
UFR-PB (trinta e sete inteiros e noventa e nove centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado
da Paraíba), à Senhora CLÁUDIA LUCIANA DE SOUSA MASCENA VERAS (CPF: 689.075.67468), ex-Secretária de Estado da Saúde, e por infração a normas legais, com fulcro nos art. 56, II, da
LOTCE 18/93, ASSINANDO-LHE O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contado da publicação desta
decisão, para recolhimento voluntário das multas ao Tesouro do Estado, à conta do Fundo de
Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
5) EXPEDIR RECOMENDAÇÕES ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da
Saúde, para que as falhas aqui ventiladas não se repitam futuramente;
6) COMUNICAR a presente decisão à Procuradoria Geral de Justiça, ao GAECO do
MPE/PB, ao Ministério Público Federal, ao GAECO do MPF/PB e à Polícia Federal;
7) ENCAMINHAR cópia da decisão à Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI,
para anexar à prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde, relativa ao exercício de 2019,
objetivando subsidiar a análise; e
8) DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do presente processo.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
TCE – Sessão Remota do Tribunal Pleno.
João Pessoa (PB), 02 de dezembro de 2020.
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