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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04480/16

Origem: Câmara Municipal de Coremas
Natureza: Prestação de Contas Anuais – exercício de 2015 – Recurso de Reconsideração
Responsável: Reginaldo Cavalcante (ex-Presidente)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. Poder Legislativo. Prestação de Contas
Anuais. Exercício de 2015. Julgamento regular com ressalvas. Declaração de
atendimento parcial da LRF. Multa. Recomendação. Representação à Receita Federal.
Pressupostos recursais. Preenchimento. Mérito. Alegações recursais suficientes para
modificar a decisão. Provimento. Regularidade das contas e declaração de atendimento
integral da LRF. Desconstituição da multa, da recomendação e da representação.
ACÓRDÃO APL - TC 00413/19
RELATÓRIO
Cuida-se da análise de Recurso de Reconsideração interposto pelo ex-Gestor da
Câmara Municipal de Coremas, Senhor REGINALDO CAVALCANTE, contra a decisão
consubstanciada no Acórdão APL – TC 00162/18 (fls. 98/104), lavrado pelos membros do Plenário
desta Corte de Contas quando da análise de suas contas anuais relativas ao exercício de 2015.
Nos termos da parte dispositiva, restou decido o seguinte: I. JULGAR
REGULARES COM RESSALVAS as contas em apreço; II. DECLARAR O ATENDIMENTO
PARCIAL às disposições da LRF; III. RECOMENDAR à Administração da Câmara Municipal de
Coremas, no sentido de guardar estrita observância às normas contidas na Constituição, na Lei
4320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), bem como para que não mais se
repitam as falhas constatadas nos presentes autos; IV. APLICAR MULTA ao Sr. Reginaldo
Cavalcante, com fulcro no art. 56, II da LOTCE, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
correspondente 42,02 UFR/PB, assinando-lhe o prazo de sessenta (60) dias para o recolhimento
aos cofres do Estado, em favor do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal;
V. REPRESENTAR à Receita Federal do Brasil, em função dos relatos acerca do não
recolhimento de contribuições previdenciárias de titularidade da União.
Depois de examinados os elementos recursais, a Auditoria lavrou relatório (fls.
124/127), mediante o qual concluiu pela permanência das irregularidades. O Ministério Público de
Contas, em Parecer da lavra da Procuradora Sheyla Barreto Braga de Queiroz, fls. 130/133, opinou
pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.
O julgamento foi agendado para a presente sessão, com as intimações de estilo.
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VOTO DO RELATOR
DA PRELIMINAR
É assegurado às partes que possuem processos tramitando nesta Corte de Contas o
direito de recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. Tal possibilidade está prevista no
Regimento Interno (Resolução Normativa RN - TC 10/2010), que em seu Título X, Capítulos I a V,
cuida da admissibilidade dos recursos, da legitimidade dos recorrentes, das espécies de recursos de
que dispõe a parte prejudicada, assim como estabelece seus prazos e as hipóteses de cabimento.
Neste sentido, assim prevê o art. 230, do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, sobre a possibilidade de interposição do Recurso de Reconsideração:
Art. 230. O Recurso de Reconsideração, que terá efeito suspensivo, poderá ser
formulado por escrito, uma só vez, no prazo de (15) quinze dias após a publicação da decisão
recorrida.
Parágrafo único. Não caberá Recurso de Reconsideração da decisão plenária que
julgar Recurso de Apelação.
Verifica-se, portanto, que o prazo para manejo do Recurso de Reconsideração é de
15 (quinze) dias a contar da publicação da decisão a qual se pretende impugnar. Conforme certidão
de fl. 121, a presente irresignação foi protocolada dentro do prazo, mostrando-se, pois, tempestiva.
Quanto ao requisito da legitimidade, o Recurso de Reconsideração deve ser
interposto por quem de direito. No caso em epígrafe, o recorrente, Senhor REGINALDO
CAVALCANTE, mostra-se parte legítima para a sua apresentação.
Desta forma, voto, em preliminar, pelo conhecimento do recurso interposto.

DO MÉRITO
As máculas que ensejaram o julgamento pela regularidade com ressalvas e a
aplicação de multa no montante de R$2.000,00, foram:
a) Despesa orçamentária maior que a transferência recebida no valor de R$30,78;
b) Pagamento a menor de contribuição previdenciária patronal ao INSS em relação
ao valor estimado, no montante de R$3.971,11.
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Na peça recursal, em síntese, ao recorrente alega que as únicas irregularidades
remanescentes foram um valor ínfimo de R$30,78 de despesa orçamentária acima das transferências
recebidas e pagamento a menor das contribuições patronais estimadas pela Auditoria no valor de
R$3.971,11, e que esta cifra foi quitada em janeiro do exercício seguinte. Por fim, almejou
modificar os resultados proferidos no Acórdão, no sentido de que suas contas sejam julgadas
regulares, sem qualquer ressalva, e que seja declarado o atendimento integral aos preceitos da Lei
de Responsabilidade Fiscal com exclusão da multa de R$2.000,00 aplicada.
Tangente a falha relativa à despesa orçamentária maior que a transferência recebida
no valor de R$30,78, a Auditoria, em seu relatório às fls. 80/82, assim se pronunciou: “em razão do
ínfimo valor da inconformidade indicada, esta Auditoria, não sendo outro melhor juízo, entende
que a esta é passível de relevação, em consideração aos consagrados Princípios da Razoabilidade
e da Economia Processual”. Nesse sentido, não cabem maiores explanações.
Quanto ao não pagamento das obrigações patronais junto à previdência geral, a
Auditoria estimou que a Câmara Municipal não teria pago o valor de R$3.971,11, conforme quadro
abaixo:

Em sua defesa, o gestor apresentou o extrato das contribuições, disponibilizado pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, no qual demonstra pagamentos no montante de
R$204.774,71, conforme demonstrativo abaixo:
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Os cálculos realizados pela Auditoria indicam um valor estimado a ser recolhido. No
entanto, não leva em consideração parcelas dedutíveis como salário família, 1/3 de férias, etc.
Nesse sentido, se considerarmos o percentual de 29% (21% obrigação patronal e 8%
de contribuição dos servidores) e aplicarmos ao montante indicado pela Auditoria de R$671.007,68,
teremos o montante a ser recolhido por meio da GPS totalizando R$194.592,23 (R$671.007,68 *
29%). Conforme extrato dos pagamentos realizados, que englobam a parte patronal e a parte dos
segurados, constata-se um montante de R$204.774,71, valor superior ao estimado calculado,
somando-se a contribuição patronal e a contribuição dos segurados.
Adicionalmente, consultando o sistema SAGRES, verifica-se que os valores
empenhados a título de obrigações patronais junto ao INSS (29.979.036/0001-40) referente aos
exercícios de 2015 e 2016 foram pagos, a princípio, tempestivamente:
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Nesse sentido, não existem dados consistentes para que a mácula persista.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO no sentido de que este egrégio Plenário,
preliminarmente, CONHEÇA do Recurso de Reconsideração interposto e, no mérito, DÊ-LHE
PROVIMENTO, para considerar as contas regulares, com declaração de atendimento integral dos
preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e desconstituir a multa aplicada.
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DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TCE-PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 04480/16, no qual se aprecia,
neste momento, Recurso de Reconsideração interposto pelo ex-Gestor da Câmara Municipal de
Coremas, Senhor REGINALDO CAVALCANTE, contra a decisão consubstanciada no Acórdão
APL – TC 00162/18, lavrado quando da análise de suas contas anuais relativas ao exercício de
2015, ACORDAM os membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), à
unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:
1) preliminarmente, CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto; e
2) no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para, sobre a prestação de contas
advinda da Mesa da Câmara Municipal de Coremas, relativa ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do seu Vereador Presidente, Senhor REGINALDO CAVALCANTE, decidir:
I) JULGAR REGULAR a prestação de contas;
II) DECLARAR O ATENDIMENTO INTEGRAL dos preceitos da Lei de
Responsabilidade Fiscal; e
III) DESCONSTITUIR a multa aplicada, a recomendação e a representação.
Registre-se e publique-se.
TCE – Sala das Sessões do Tribunal Pleno.
Plenário Ministro João Agripino.
João Pessoa (PB), 18 de setembro de 2019.

Assinado
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Cons. Arnóbio Alves Viana
PRESIDENTE
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Luciano Andrade Farias
PROCURADOR(A) GERAL

