

PROCESSOTCNº06500/20 

Jurisdicionado:SecretariadeObraseServiçosUrbanosdeCampinaGrande 
Objeto:PrestaçãodeContas,exercíciode2019 
Responsável:FernandaRibeiroBarbozaSilvaAlbuquerque 
Relator:ConselheiroemexercícioAntônioCláudioSilvaSantos 
EMENTA:PODEREXECUTIVOMUNICIPAL–MUNICÍPIODECAMPINA
GRANDE - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE
CAMPINAGRANDE–PRESTAÇÃODECONTASANUAIS-SECRETÁRIA
– ORDENADOR DE DESPESAS – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA
FINSDEJULGAMENTO–ATRIBUIÇÃODEFINIDANOART.71,INCISO
II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, E NO ART. 1º,
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 18/93 – NÃO
CONSTATAÇÃO DE FALHAS – REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS
CONTAS-RECOMENDAÇÃO. 

ACÓRDÃOAC2 TC 01751/2021



RELATÓRIO 
Analisa-seaprestaçãodecontasdaSecretariadeObraseServiçosUrbanosdoMunicípio
de Campina Grande, relativa ao exercício financeiro de 2019, tendo comoresponsávelaSrª.
FernandaRibeiroBarbozaSilvaAlbuquerque. 
AAuditoria,aoexaminaraspeçasquecompõemopresenteprocesso,emitiuorelatório
inicialdefls.499/509,pormeiodoqualdestacouasobservaçõesaseguirresumidas: 
1. AprestaçãodecontasfoiencaminhadaaoTribunaldentrodoprazoestabelecidona
ResoluçãoRNTC03/10edevidamenteinstruída; 
2. ALeiMunicipalnº7.113/2018,de26dedezembrode2018,referenteaoOrçamento
Anual para o exercíciode2019,fixouadespesaparaaSecretaria,nomontantede
R$81.215.000,00,equivalentea8,12%dadespesatotaldoMunicípiofixadanaLOA
(R$999.847.000,00); 
3. As despesas empenhadas somaram o montante total de R$ 34.588.379,77, valor
inferior ao orçado inicialmente, tendo sido realizadas nos seguintes Programas e
Ações: 
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ELEMENTODEDESPESA 


4. Restos a Pagar: houve restosapagarinscritosaofinaldoexercício,nototaldeR$
5.079.714,20, correspondendo a 14,68% do total das despesas empenhadas pela
Secretaria;  
5. Licitações:segundoinformaçõesprestadas,foramrealizados42processoslicitatórios
nodecorrerdoexercício; 
6. Convênios: durante o exercício havia 16 convênios em vigor junto a SECOB,
conformerelaçãoenviadaàsfls.112/113.Oobjetodosconvêniosseresumiuaobras
eserviçosdeengenhariadiversos; 
7.

Pessoal: O total empenhado a título de pessoal e encargos sociais alcançou o
montante de R$ 5.883.723,11 (elementos 04, 11,e16),representando17,01%da
despesa total da Secretaria (R$ 34.588.379,77). O quadro de pessoal ao final do
exercícioencontrava-seassimconstituído: 


Dos dados acima, verifica-sequeaproximadamente35%(trintaecincoporcento)
dosservidoresdaSECOBforamcontratadosporexcepcionalinteressepúblico.Esse
tipodecontratação,previstanoArt.37,IXdaCF,deveatenderaoquedeterminao
Art. 2° da Lei Federal no 8.745/93,aoArt.237daLeiMunicipalno2.378/92eao
Art.2°daLeiMunicipalno2.763/93. 
Indoalém,épossívelverificaroutrairregularidadenascontratações.Ocorreque,de
acordocomo§1°,Art.237,daLeiMunicipaln°2.378/92,oprazomáximoparase
contratar por excepcional interesse público é 48 (quarenta e oito) meses
improrrogáveis,adependerdasituaçãofáticaqueoriginouacontratação. 
Portanto, considerando-se como base a folha de servidoresdedezembro/2019,as
contratações anteriores a dezembro/2015, inclusive, eram irregulares. De acordo
comdadosdoSagresonline,verificou-seque30servidoresestavamnasituaçãode
irregularidade. 
8. Denúncia:nãoforamencontradosregistrosdedenúnciasprotocoladasnesteTribunal
deContas;
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9. Diligências: nãoforamrealizadasinspeçõesinloco.Aanálisedapresenteprestação
decontasdeu-sedentrodosprincípiosgeralmenteaceitosdeAuditoria,nãoeximindo
ogestordeoutrasirregularidadesposteriormentedetectadas; 
10. Conclusão:anteaanálisedaprestaçãodecontasenviadaaesteTribunaldeContas,
estaAuditoriaconstatouasseguintesirregularidades: 
●

Indício de ausência de planejamento por parte da SECOB na contratação das
empresas para realizar as obras decorrentes decontratosdeconvêniosjuntoà
União, podendo culminar na perda de recursos provenientes de repasses do
GovernoFederal;e 

●

Contrataçãodeservidoresporexcepcionalinteressepúblicoemprazosuperiorao
máximopermitidonoart.237,§1o,daLeiMunicipalno2.378/92.

11. Recomendação: 
✔ À Srª Fernanda Ribeiro Barboza Silva Albuquerque: nas próximas prestações de
contas, encaminhar as informações referentes às licitações vigentes de forma
agrupadas,organizadaselegíveis. 
✔ À Secretária de Obras, a Sra. Fernanda Ribeiro Barboza Silva Albuquerque, e ao
atual Prefeito de Campina Grande, Sr. Bruno Cunha Lima Branco: promover a
regularização do quadro de pessoal da SECOB, substituindo osvínculosprecários
observados por servidores efetivos aprovadosemconcursopúblico,alémdefazer
uso excepcional da contratação temporária e exclusivamente nos moldes do
ordenamentojurídicovigente. 
Aresponsávelpelaprestaçãodecontasfoinotificadaparaapresentaçãodedefesa,tendo
amesmasidoencartadaàsfls.516/558dosautos. 
Em relatório conclusivo, fls. 565/571, a Auditoria considerou elidida a irregularidade
relativa à indício de ausência de planejamento por parte da SECOB na contratação das
empresaspararealizarasobrasdecorrentesdecontratosdeconvêniosjuntoàUnião,podendo
culminar na perda de recursos provenientes de repasses do Governo Federal, com
recomendação para que nas próximas prestações de contas essas informações detalhadasjá
constem nos documentos apresentados inicialmente, acompanhando a relação de convênios
apresentada,fortalecendoassimatransparênciaeocontroleporpartedosinteressados. 
O Processo foi ao Ministério Público de Contas, que emitiu o Parecer 1456/21, fls.
574/579,dalavradad.procuradoraElviraSamaraPereiradeOliveira,pugnando,aofinal,pela: 
1. REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas prestadas, sob a responsabilidade da
SenhoraFernandaRibeiroBarbozaSilvaAlbuquerque,SecretáriadeObraseServiços
UrbanosdeCampinaGrande,referenteaoexercíciode2019; 
2. APLICAÇÃODEMULTAPESSOALprevistanoart.56,VII,daLeiOrgânicadestaCorte
a referida gestora, em virtudedareincidêncianodescumprimentodedeterminação
doTribunal; 
3. RECOMENDAÇÃO à gestãodaSECOB,àluzdoexpostonosRelatóriosdaAuditoria,
no sentido de, nas futuras prestações de contas, encaminhar as informações
referentes às licitações vigentes de forma agrupadas, organizadas e legíveis, bem
como as informações detalhadas a respeito dos convênios que estão com as
execuções suspensas ou paralisadas, fortalecendo, assim, a transparência e o
controleporpartedosinteressados;e 
4. RECOMENDAÇÃO àSecretariadeObraseServiçosUrbanoseàPrefeituraMunicipal
de Campina Grande nosentidodeadotaremprovidênciasnosentidoderegularizar,
com a maior brevidade possível, o quadro de pessoal da referida Secretaria,
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substituindo os vínculos precários por servidores efetivos aprovados em concurso
público, além de fazer uso apenas excepcional da contratação temporária e
exclusivamente nos moldes previstos na Constituição Federal, sob pena de
responsabilizaçãoedeteraspróximascontasdesaprovadas. 

Éorelatório.  

VOTODORELATOR 
A irregularidade remanescente da prestação de contas,apósadefesaapresentada,diz
respeito à contratação de servidores por excepcional interesse público em prazo superior ao
máximo permitido no art. 237, §1o, da Lei Municipal no 2.378/92. A própria Auditoria, na
análise da defesa, reconhece que a realização de concurso público foge da seara de
competênciadaSecretariadeObras.Diantedisso,sugererecomendaçãodediligenciarjuntoao
ChefedoExecutivoafimdarealizaçãodoconcursopúblicoparasubstituiçãodosservidoresque
executam atividades rotineiras edenecessidadepermanente,nãopodendosubsistirovínculo
precário. 
Portanto, o Relator vota pela regularidade com ressalvas dascontas,semaplicaçãoda
multa, com as recomendações sugeridas, por considerar que a regularização do quadro de
pessoaldaSecretariaéderesponsabilidadedoPrefeitoMunicipal. 

DECISÃODA2ªCÂMARA 
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 06500/20, que tratam da
prestação de contas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Campina
Grande, relativa ao exercício financeiro de 2019, tendo como responsável a Srª. Fernanda
Ribeiro Barboza Silva Albuquerque, ACORDAM os Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de
ContasdoEstadodaParaíba,porunanimidadedevotos,nasessãohojerealizada,emJULGAR
REGULAR COM RESSALVAS a mencionada prestação de contas, com a RECOMENDAÇÃO ao
atualchefedoPoderExecutivo,BrunoCunhaLima,nosentidodeestritaobservânciaàsregras
legais e constitucionalmente estabelecidas, no que se refere à contratação de servidores
públicos,adotandoprovidênciasnecessáriasparaaregularizaçãodasituaçãodoscontratospor
excepcionalinteressepúblicoqueestãoemdesacordocomoprazomáximoestabelecidonoart.
237, §1º,daLeiMunicipalnº2.378/92. 



acss 

Publique-seeintime-se. 
PlenárioMin.JoãoAgripino-TCE/PB–Sessãopresencial/remotada2ªCâmara. 
JoãoPessoa,05deoutubrode2021. 



Assinado

6 de Outubro de 2021 às 10:50

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE

Assinado

6 de Outubro de 2021 às 10:11

Cons. em Exercício Antônio Cláudio Silva
Santos
RELATOR

Assinado

14 de Outubro de 2021 às 10:32

Marcílio Toscano Franca Filho
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

