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PREFEITURAMUNICIPALDENATUBA.PRESTAÇÃO
DE
CONTAS,
exercício de
2016, de
responsabilidade do Sr. José Lins da Silva Filho.
Emissão de parecer favorável às contas de
governo. Julgamento regular com ressalvas das
contas de gestão, com aplicação de multa, entre
outras decisões. Recurso de Reconsideração
interposto. Pelo conhecimento e não provimento,
mantendo-se as decisões contidasnoParecerPPL
TC00105/2020eAcórdãoAPLTC00209/2020. 

ACÓRDÃO APL TC 00457/2021 
RELATÓRIO 
OTribunal,nasessãoplenáriade15dejulhode2020,aoapreciaraprestaçãodecontasdoprefeito
do MunicípiodeNatuba,Sr.JoséLinsdaSilvaFilho,relativaaoexercíciofinanceirode2016,decidiu
emitirparecerfavorávelàsuaaprovaçãoàscontasdegoverno,ParecerPPLTC00105/2020. 
AtravésdoAcórdãoAPLTC00209/2020,oTribunaltambémdecidiu: 

I.

JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as contas de gestãodoSr.JoséLinsdaSilvaFilho,na
qualidadedeOrdenadordeDespesas; 

II.

APLICAR A MULTA pessoal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalente a 96,56 Unidades
Fiscais de Referência (UFR/PB) ao responsável, Ex-prefeito JoséLinsdaSilvaFilho,emrazão
1
dasirregularidadesanotadaspelaAuditoria,
comfulcronoart.56,incisoII,daLeiOrgânicado
TCE/PB, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste ato no
Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB, para recolhimento voluntário ao Fundo de Fiscalização
Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva, desde logo
recomendada,nostermosdoart.71,§4º,daConstituiçãodoEstadodaParaíba; 

III.

CONSIDERAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os fatos denunciados, comunicando a decisão
aos denunciantes, Vereadores Antônio de Souza Araújo, Antônio Montenegro Cabral, Adriana
PaulaSilvaSoutodeAndradeeMariaCéliaGomesdeAguiarCunha; 

IV.

DESANEXAR do Processo TC 04338/18 (DenúncianãoapuradapelaAuditoria),parainstrução
apartada; 

V.

DETERMINARoenviodaspeçasrelacionadasàobradeconstruçãodeumquadranoSítioCosta
ao Tribunal de Contas da União - SECEX/PB, vez que se trata de despesa financiada com
recursosfederais,comvistasàadoçãodasmedidasdesuaalçada;e 

VI.

RECOMENDAR à atual administração municipal no sentido deguardarestritaobservânciaaos
termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que determina esta

(1)Ocorrênciadedéficitdeexecuçãoorçamentária;(2)Insuficiênciafinanceiraparapagamentodeobrigações
decurtoprazo,noúltimoanodomandato;(3)Irregularidadeformalquantoaoempenhonº0818;(4)Execução
dedespesasnãolicitadas,novalordeR$279.000,00;(5)Faltadeenviodobalanceteconsolidadoanalíticopara
a Câmara de Vereadores; (6) Execução de despesas ilegais, no valor de R$ 3.500,00, referente ao empenho
6649,emdesacordocomoinsculpidonoart.9º,III,daLei8.666/93(locaçãodeveículoaoSecretárioAdjunto
OlympioRogacianodeAraújoBatista);e(7)Supostadespesaemduplicidadequantoaosserviçosdeassessoria
econômica,novalordeR$24.000,00. 
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EgrégiaCortedeContasemsuasdecisões,e,emespecial,paraevitarareincidênciadasfalhas
constatadasnoexercícioemanálise,emespecialparaque:(a)confeccionecorretamenteseus
registros contábeis; (b) nas próximas Gestões, seja dada prioridade aos gastos obrigatórios,
objetivando-se alcançar a excelência na gestão e atender aos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal; (c) sejam observados todos os ditames da Lei 8.666/93, quandoda
realizaçãodeaquisiçõesecontrataçõesporpartedoenteAuditado;(d)observeoprincípioda
impessoalidade, estabelecendo como obrigatório o controle de jornada para todos os seus
servidores, sem distinção de natureza do cargo,nãohavendoobstáculo,comodito,paraque
funções excepcionais sejam tratadas com excepcionalidade, tudo dentro do princípio da
legalidade;(e)observeasdeterminaçõesdoartigo9ºdaLeideLicitações;e(f)providenciea
adequadadestinaçãodolixoproduzidonomunicípio. 
Inconformado com a decisão prolatada, o ex-Prefeito o presente recurso de reconsideração, fls.
4501/4505, acompanhado dos documentos fls. 4506/4524, requerendo, após os argumentos
apresentados,aemissãodeumnovoparecer,destafeitasemressalvas,assimcomoadesconstituição
damultacomomedidadejustiça. 
A Auditoria, ao analisar os argumentosdorecorrente,fls.4626/4636,opinoupeloconhecimentodo
Recurso de Reconsideração, em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade e
tempestividade. Quanto ao mérito, entendeu pelo não provimento em função da permanência das
irregularidades,informandoquealgumasdelasnemforammencionadaspelorecorrente. 
O Processo foi encaminhadoaoMinistérioPúblicoEspecialque,atravésdoParecernº01093/21,da
lavra do d. procurador-geral Manoel Antônio dos Santos Neto, fls. 4639/4643, se pronunciou pelo
conhecimentodapeçarecursal,poratenderospressupostosdeadmissibilidadeedetempestividade,
enomérito,pornegar-lheoprovimento. 
Osinteressadosforamnotificadosparaasessãodejulgamento. 

Éorelatório. 
VOTODORELATOR
Inicialmente, o Relator esclarece ao recorrente que as ressalvas contidas no Parecer PPL TC
00105/2021, na qual sua excelência pede a retirada com emissão de novo parecer, diz respeito à
contidanoart.138,incisoIV,doRITCE-PB,quetratadequeadecisãoproferidadecorreudoexame
dos fatos e provas constantes dos autos, sendo suscetível de revisão se novos fatos ou provas,
inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir de modo fundamental nas
conclusõesalcançadas.Portanto,nãoprocedeopedidoeanálisedorecursonesseaspecto.
Quanto à regularidade comressalvasdascontasdegestão,naqualidadedeordenadordedespesa,
bem como a multaaplicada,devemsermantidas,poisdecorreramdosseguintesfatosconstatados,
não alterados com o recurso apresentado: (1) ocorrência de déficit de execução orçamentária; (2)
insuficiênciafinanceiraparapagamentodeobrigaçõesdecurtoprazo,noúltimoanodomandato;(3)
irregularidadeformalquantoaoempenhonº0818;(4)execuçãodedespesasnãolicitadas,novalor
deR$279.000,00;(5)faltadeenviodobalanceteconsolidadoanalíticoparaaCâmaradeVereadores;
(6)execuçãodedespesas,novalordeR$3.500,00,referenteaoempenho6649,emdesacordocom
o insculpido no art. 9º, III, da Lei 8.666/93 (locação de veículo ao Secretário Adjunto Olympio
Rogaciano de Araújo Batista); e (7) suposta despesa em duplicidade quanto aos serviços de
assessoriaeconômica. 
Do exposto, o Relator vota no sentido que o Tribunal Pleno conheça do recursodereconsideração
interposto,e,nomérito,negue-lheprovimento,mantendo-seasdecisõescontidasnoAcórdãoAPLTC
00209/2020,bemcomooParecerPPLTC00105/2020. 
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DECISÃODOTRIBUNALPLENO 

Vistos, relatadosediscutidososautosdoProcessoTCn°07120/17,notocanteaorecursode
reconsideração interposto pelo ex-prefeito do Município de Natuba, Sr José Lins da Silva Filho, os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, na sessão realizada nesta data, por
unanimidade de votos, ACORDAM, em preliminar, tomar conhecimento do mesmo, dada a
tempestividade e legitimidade do recorrente; e, quanto ao mérito, negue-lhe provimento,
mantendo-se as decisões contidas no Acórdão APL TC 00209/2020, bem como o Parecer PPL TC
00105/2020. 
Publique-seeintime-se. 
TCE/PB–SessãoPresencial/RemotadoTribunalPleno. 
JoãoPessoa,29desetembrode2021. 
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Assinado

30 de Setembro de 2021 às 09:28

Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE
Assinado

29 de Setembro de 2021 às 16:03

Cons. em Exercício Antônio Cláudio Silva
Santos
RELATOR

Assinado

4 de Outubro de 2021 às 16:37

Manoel Antônio dos Santos Neto
PROCURADOR(A) GERAL

