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PROCESSO TC 05656/10
Origem: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras
Natureza: Prestação de Contas Anuais – exercício de 2009
Responsável: Raelsa Borges de Almeida (ex-Secretária)
Responsável: Renato Marlis de Abreu Souza (ex-Secretário Executivo de 01/07 a 31/12/2009)
Interessado: Leonid Souza de Abreu (ex-Prefeito)
Contadora: Edjane Nunes (CRC/PB 8467/O)
Advogado: Carlos Roberto Batista Lacerda (OAB/PB 9050)
Advogados: John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (OAB/PB 1663 e outros)
Advogado: Paulo Sabino de Santana (OAB/PB 9231)
Advogado: Rhalds da Silva Venceslau (OAB/PB 20064)
Advogados: Adjamilton Pereira de Araújo (OAB/PB 5768) e outro
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Município de Cajazeiras.
Fundo Municipal de Saúde. Denúncias. Improcedência e
procedência parcial. Ausência de comprovação de saldos
financeiros apresentados contabilmente. Irregularidade
das contas do segundo Gestor. Imputação de débito.
Multa. Comunicação. Regularidade com ressalvas das
contas da primeira Gestora. Recomendações. Informação
de que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas
constantes dos autos, sendo suscetível de revisão.
ACÓRDÃO AC2 - TC 01476/21

RELATÓRIO
Cuidam os autos da prestação de contas anual oriunda do Fundo Municipal de Saúde de
Cajazeiras- FMS, relativa ao exercício de 2009, de responsabilidade da Senhora RAELSA BORGES DE
ALMEIDA (ex-Gestora de 01/01 a 30/06/2009) e do Senhor RENATO MARLIS DE ABREU SOUZA
(ex-Gestor de 01/07 a 31/12/2009).
Documentação pertinente às fls. 2/26
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A matéria foi analisada pelo Órgão de Instrução deste Tribunal, lavrando-se o relatório
inicial de fls. 29/39 pela Auditora de Contas Públicas (ACP) Ana Karina Henriques dos Santos, subscrito
pelo ACP Plácido Cesar Paiva Martins Junior (Chefe de Divisão) e pelo ACP Evandro Claudino de
Queiroga (Chefe de Departamento), com as colocações e observações a seguir resumidas:
1.

A Presente PCA foi encaminhada ao TCE no prazo legal, acompanhada de toda a
documentação necessária à sua análise;

2.

O FMS foi criado pela Lei Municipal 1.039/93, de 01/12/1993, tem como objetivo
criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento
das ações de saúde, compreendendo: o atendimento universal, integral, regionalizado
e hierarquizado, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, o controle e a
fiscalização das agressões do meio ambiente [...];

3.

Conforme art. 5º, da referida lei de criação, são receitas do Fundo:

4.

As receitas e despesas por categorias econômicas se comportaram como
demonstrado:
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5.

Balanço Orçamentário:

As receitas totalizaram R$10.833.970,91 e as despesas R$14.657.112,52, ocasionando
um déficit orçamentário de R$3.823.141,61, porém, houve transferências de recursos do Município para
o FMS (repasse intraorçamentário, em atendimento ao disposto na Portaria STN 339/2001), equivalente
a R$5.216.225,14:

6.

Balanço Financeiro:
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7.

Balanço Patrimonial:

8.

De acordo com o Anexo 17, não há registro de dívida do FMS ao final do exercício
sob análise. O Demonstrativo da Dívida Flutuante registra apenas um saldo
correspondente ao exercício anterior, entretanto, não inscreve o movimento do
exercício, estando deficientemente elaborado;

9.

O FMS realizou despesas com pessoal no montante nos elementos de despesa: 04 –
Contratação Por Tempo Determinado (R$4.461.775,40), 11 – Vencimentos e
Vantagens Fixas (R$3.800.387,31), 16 - Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
(R$2.665,00) e 36 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física (R$125.699,35),
totalizando R$8.390.527,06;

10. Não houve registros de despesas com Obrigações Patronais no exercício em análise,
tanto em relação ao regime próprio, quanto ao regime geral de previdência (INSS).
As tabelas abaixo, cujos dados foram extraídos do SAGRES, apresentam cálculos
estimados do montante devido e pago ao INSS relativo às obrigações patronais:
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11. A análise dos gastos com as ações e serviços público de saúde foi realizada quando
do exame da PCA da Prefeitura Municipal de Cajazeiras;
12. Foi protocolado documento de denúncia neste Tribunal (Documento TC 14716/09 anexado), sobre possíveis irregularidades na Secretaria de Saúde do Município de
Cajazeiras, sendo considerada improcedente pela Auditoria (fls. 36/37). Consta,
também, outra denúncia (Documento TC 03609/14), tendo a análise por parte da
Auditoria gerado o relatório de fls. 985/992;
13. Ao término do relatório inicial, a Auditoria concluiu que foram evidenciadas
irregularidades:
De responsabilidade atribuída à Senhora RAELSA BORGES DE ALMEIDA
(01/01 a 30/06/2009):
13.1 Ausência de pagamento das obrigações patronais relativamente ao INSS
(R$471.339,11) e RPPS – IPAM;
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De responsabilidade atribuída ao Senhor RENATO MARLIS DE ABREU
SOUZA (01/07 a 31/12/2009)
13.2 Balanço Financeiro deficientemente elaborado, devido à incompatibilidade dos
registros da receita e da despesa, no montante de R$428.416,56;
13.3 Ausência de detalhamento das receitas extraorçamentárias denominadas
“Consignações – outras”, “Outras Operações”, quantificadas por R$338.124,14
e R$458.452,65, cabendo, inclusive, comprovação documental;
13.4 Ausência de detalhamento das despesas extraorçamentárias denominadas
“Consignações – outras”, “Depósitos” e “Outras Operações”, quantificadas em
R$245.584,86, R$704.079,74 e R$4.879,87, respectivamente, cabendo,
inclusive, comprovação documental;
13.5 Transferências concedidas pelo FMS correspondente a R$1.778.412,23,
cabendo ao Gestor esclarecer e comprovar sua destinação;
13.6 Não encaminhamento de extratos bancários e aplicações financeiras, relativos
ao mês de dezembro, como detalhado;
13.7 Balanço Patrimonial e Demonstrativo da Dívida Flutuante deficientemente
elaborados;
13.8 Ausência de pagamento das obrigações patronais relativamente ao INSS
(R$734.077,75) e IPAM;
13.9 Recolhimento a menor do INSS (R$300.863,79) e IPAM (R$111.991,64)
retidos dos empregados;
13.10 Ausência de recolhimento aos cofres do Município das consignações relativas
ao ISS (R$37.146,60) e IR (R$321.370,05) dos prestadores de
serviços/empregados;
14. A ex-Gestora e o ex-Gestor foram citados sobre as conclusões da Auditoria (fls.
41/42), tendo apenas o Senhor RENATO MARLIS DE ABREU SOUZA, após pedir
e obter prorrogação de prazo (fls. 47/49), apresentado defesa de fls. 50/947;
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15. Examinados os documentos pela mesma ACP, com a chancela do Chefe de Divisão,
ACP Gláucio Barreto Xavier, e do Chefe de Departamento, ACP Plácido Cesar Paiva
Martins Junior, em relatório de fls. 952/958, a Auditoria concluiu como
remanescentes as seguintes irregularidades:
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16. Instado a se pronunciar o Ministério Público de Contas em parecer do Procurador
Marcílio Toscano Franca Filho (fls. 960/966) pugnou pela:

17. O processo foi agendado e retirado de pauta e, por solicitação da relatoria anterior
(fl. 969), a Auditoria examinou o Documento TC 21680/13 (petição apresentada pelo
Senhor RENATO MARLIS DE ABREU), concluindo, em relatório de complemento de
instrução de fls. 970/977, pela manutenção das eivas anteriormente indicadas, com
exceção da referente às transferências concedidas pelo FMS que passaram de
R$536.363,26 para R$407.121,73 (alínea “e” das conclusões contidas no relatório de
análise de defesa);
18. Novamente instado a se pronunciar o Ministério Público de Contas, em parecer do
mesmo Procurador (fls. 979/982), concluiu:
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19. Despacho para análise da denúncia contida no Documento TC 03609/14, constante
dos “anexos/apensados” e compilar as conclusões;
20. O Órgão Técnico, em complemento de instrução de fls. 985/992, concluiu pela
manutenção das irregularidades sob a responsabilidade do Senhor RENATO
MARLIS DE ABREU SOUZA, acrescentando como irregularidade atribuída à
Senhora RAELSA BORGES DE ALMEIDA a ausência de documentação
comprobatória de despesas com combustível. Sugeriu, o Órgão Técnico, que a
denúncia relativa a possíveis irregularidades nos pagamentos de funcionários fosse
encaminhada à DIGEP;
21. Cota do Ministério Público de Contas, sugerindo a notificação da Senhora RAELSA
BORGES DE ALMEIDA (fls. 994/995);
22. Apresentação de defesa (Documento TC 54090/14 – anexado);
23. A Auditoria (fls. 1003/1010), em relatório da lavra do Técnico de Contas Públicas
(TCP) Emanuel César Gomes da Silva, chancelado pela Chefe de Divisão ACP
Cristiana de Melo França e pelo Chefe de Departamento ACP Plácido Cesar Paiva
Martins Junior, manteve o entendimento anterior;
24. Novo parecer do Procurador Marcílio Toscano Franca Filho (1012/1018),
concluindo:

25. Despacho da relatoria de origem (fl. 1019) para complemento de instrução por parte
da DIGEP, nos moldes do anteriormente sugerido pela Auditoria;
26. Após anexar achados de auditoria de fls. 1020/1051, o Órgão Técnico, em relatório
de complemento de instrução de fls. 1053/1062, da lavra da ACP Ana Lúcia da Silva
Santos Pereira, com chancela do Chefe de Divisão ACP Sebastião Taveira Neto,
concluiu:
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27. Nova cota do Ministério Público de Contas (fls. 1064/1065), sugerindo a notificação
da Senhora RAELSA BORGES DE ALMEIDA sobre as conclusões da Auditoria;
28. Realizada a notificação, a interessada deixou de comparecer aos autos;
29. Parecer da lavra do Procurador Marcílio Toscano Franca Filho (fls. 1071/1077),
concluindo:

30. O processo foi seguidamente agendado e retirado de pauta (fls. 1078/1080), sendo
anexada a petição de fls. 1081/1084 de interesse do Senhor RENATO MARLIS DE
ABREU SOUZA;
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31. Despacho desta relatoria (fls. 1088/1089):

32. Após pedido e concessão de prorrogação de prazo, a Senhora RAELSA BORGES
DE ALMEIDA apresentou os documentos de fls. 1101/1220, sendo analisados pela
Auditoria que, em relatório de fls. 1227/1232, da lavra do ACP José Pinheiro de
Lima, chancelado pelo ACP Emmanuel Teixeira Burity, concluiu:
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33. Notificações realizadas, apresentaram defesas o Senhor RENATO MARLIS DE
ABREU SOUZA, ex-Gestor do Fundo Municipal de Saúde (fls. 1259/1278), e o exPrefeito do Município, Senhor LEONID SOUZA DE ABREU (fls. 1282/1306);
34. Relatório de análise de defesa de fls. 1313/1317, da Lavra do ACP Thiago
Nascimento da Cunha, com chancela do Chefe de Divisão, ACP Emmanuel Teixeira
Burity, concluindo:

35. Novo parecer da lavra do Procurador Marcílio Toscano Franca Filho, pugnando pela:

36. O processo foi agendado para a presente sessão, com intimações (fl. 1329).
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VOTO DO RELATOR
Dentre os princípios que regem a atividade administrativa estatal ancora-se o do controle,
cuja finalidade atrela-se à própria natureza do Estado, que lhe limita a atividade e busca conformar
necessariamente o desenvolvimento de suas ações à ordem jurídica. Destarte, objetiva o controle, para a
defesa da própria administração e dos direitos dos administrados, bem como para assegurar a cada ente
da federação o pleno exercício da sua missão constitucionalmente outorgada, uma atuação da
Administração Pública sintonizada com os princípios constitucionais que a norteiam, a saber: legalidade,
moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência.
É finalidade, pois, do controle avaliar a aplicação de recursos públicos sob os focos da
legalidade (regularidade formal) e da conquista de bons resultados (aplicação com eficiência, eficácia e
efetividade - legitimidade).
Na visão do eminente Professor Airton Rocha da Nóbrega1, da Escola Brasileira de
Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, eficiência e regularidade podem ser assim
avaliadas:
“Necessário, principalmente, que se reavaliem os infindáveis procedimentos
administrativos, as normas sobre normas e que se minimize o hábito do processo como instrumento de
demonstração da regularidade dos atos da administração. Regulares deverão ser tidos os atos que, dentro
do contexto da legalidade, tenham sido praticados de modo eficaz e econômico para a Administração,
proporcionando, de modo oportuno, sempre bons resultados para a sociedade”.
Com efeito, o foco do controle deverá estar no resultado auferido e nos meios
empregados, jamais, isoladamente, num ou noutro. O olhar tão somente no último pode levar o controle
a se conformar com a adequação dos procedimentos e o insucesso dos resultados alcançados, o que o
colocaria na contramão da finalidade da atividade financeira do estado, qual seja a satisfação das
necessidades coletivas. Sobre o tema, acentua, com singular propriedade, o Auditor de Contas Públicas
Carlos Vale, desta Corte de Contas:
“A atuação eficiente da auditoria pública, tanto no âmbito da regularidade dos atos e
fatos administrativos, quanto, e principalmente, no aspecto da operacionalidade, permite à sociedade
obter do poder público melhores níveis de educação, saúde, segurança, serviços urbanos, etc., o que,
sem dúvida, proporciona melhor qualidade de vida para a comunidade como um todo”.2
1

NÓBREGA, Airton Rocha da. (Advogado e Professor da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio
Vargas). O Princípio Constitucional de Eficiência. In http://www.geocities.com.
2
VALE, Carlos. Auditoria Pública – um enfoque conceitual. João Pessoa: Universitária, 2000, p. 59.
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Antes de adentrar no mérito das irregularidades remanescentes, cabe fazer alguns
esclarecimentos sobre a quem atribuir a responsabilidade sobre as eivas destacadas relativas ao período
de 01/01/2009 a 31/06/2009.
A Auditoria no relatório inicial (fls. 29/39) atribuiu à Senhora RAELSA BORGES DE
ALMEIDA uma eiva:

Em 07/03/2012, foi realizada a citação postal, porém, a interessada não apresentou defesa.
Cabe observar que o Aviso de Recebimento foi devolvido com a informação de o endereço ser
insuficiente (fl. 43):
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Em 06/08/2014, a Auditoria produziu o relatório de complemento de instrução (fls.
985/992), resultado da análise de denúncia contida no Documento TC 03609/14. Desta feita, a
interessada apresentou defesa (Documento TC 54090/14 – anexado aos autos), alegando:
1. A peticionante foi surpreendida com a notificação recebida, dando conta da
tramitação de um processo neste Tribunal em que seu nome consta como ex-gestora
do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras, QUANDO NA VERDADE NUNCA
EXERCEU A GESTÃO DO REFERIDO FUNDO e, até então, desconhecia que no
Processo de Prestação de Contas, seu nome constasse como gestora no período de 01
de janeiro a 30 de junho de 2009, já que nunca fora notificada.
2. Na verdade, com a posse do Prefeito Leonid Abreu, em janeiro de 2.009, como prefeito
de Cajazeiras, a suplicante foi nomeada como Secretária de Saúde do Município e,
nesta condição, esteve neste Tribunal para o cadastro e recebimento da senha para
gerir o fundo municipal de saúde. Acontece, excelência, que antes de cumprir com a
burocracia junto ao Banco do Brasil, relacionada aos autógrafos para movimentação
da Conta do Fundo Municipal de Saúde, foi surpreendida pelo prefeito, QUE LHE
COMUNICOU QUE A GESTÃO FINANCEIRA SERIA DE RESPONSABILIDADE
DE OUTRA PESSOA, NO CASO, UM GESTOR ESPECÍFICO DO FUNDO, o que o
fez alterando a Lei Municipal 1.039/93, que instituiu o Fundo Municipal de Saúde,
primeiro através de uma medida provisória (em anexo), enquanto a Câmara
Municipal analisava o Projeto de Lei neste sentido.
3. Além da medida legal, o prefeito endereçou correspondência a então secretária de
saúde (doc. Anexo), comunicando que a gestão do fundo seria feita pelo Secretário da
Fazenda Pública, também informando ao Banco do Brasil sobre a sua decisão e assim
funcionou: A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS FOI
EXERCIDA, DE JANEIRO A JUNHO/2009 PELO SENHOR JOSÉ FRANCISCO DE
ABREU (Que também era o secretário da Fazenda Pública) e, a partir de julho
daquele ano, pelo Senhor Renato Marlis de Abreu Sousa. Repita-se, a peticionante
NÃO PRATICOU NENHUM ATO DE GESTÃO, NUNCA ASSINOU UM CHEQUE,
NÃO FEZ PAGAMENTOS, NÃO PEGOU EM DINHEIRO, sequer usou a senha que
havia recebido neste órgão e, por isso, a estranheza ao ser notificada, já que não
poderia está figurando no processo como se gestora tivesse sido. É evidente que houve
interesse de que esse engano permanecesse, tanto é que ninguém lhe informou sobre
o fato.
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4. Na gestão pública, é preciso se aplicar o princípio da legalidade. Se no campo da
administração particular é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, no campo da
administração pública, só é possível fazer aquilo que a lei determina, ou seja, que se
conduza pelo que está previamente definido e amparado por Lei. Foi o que aconteceu
no presente caso. Tanto a medida Provisória, como a Lei aprovada posteriormente
(Lei nº 1.838/2009), especificaram as atribuições do GESTOR DO FUNDO, NO
CASO O SECRETÁRIO EXECUTIVO, que passou a ter a responsabilidade da gestão,
juntamente com o prefeito.
Assim, pelo que foi singelamente exposto, vê-se que falta legitimidade para que a
peticionante FIGURE COMO GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
devendo seu nome ser excluído, com a devida substituição DO RESPONSÁVEL, o gestor
de fato e de direito O SENHOR JOSÉ FRANCISCO DE ABREU, que pode ser facilmente
identificado, inclusive com o CIC, já que seu nome consta nas prestações de conta da
Prefeitura de Cajazeiras, no referido período, como Secretário da Fazenda Pública, o
que fica de logo requerido.
Por fim requer também, para melhor respaldo do que foi agora informado, QUE SEJA
OFICIADO O BANCO DO BRASIL, AGENCIA DE CAJAZEIRAS, PARA QUE
INFORME OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE JANEIRO A JUNHO
DE 2009, POIS MESMO REQUERIDO PELA INTERESSADA, O BANCO AINDA NÃO
PRESTOU AS INFORMAÇÕES DEVIDAS – (doc. Anexo) ...”.
A Senhora RAELSA BORGES DE ALMEIDA anexou os documentos às fls. 5/9 do
Documento TC 54090/14 como prova de suas alegações, porém a Auditoria não acatou os argumentos
oferecidos, concluindo (fl. 1008):
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Na continuidade da instrução, o processo seguiu à DIGEP em 09/11/2016 para
complemento da apuração da denúncia, tendo aquela Divisão concluído, em relatório de fls. 1053/1062:

Após nova notificação, a interessada compareceu aos autos com a defesa de fls.
1101/1219, repetindo os argumentos para que não figurasse como gestora do fundo municipal de saúde
pelos motivos apresentados anteriormente. Com relação à contratação de pessoal, a defendente atribuiu
a reponsabilidade ao ex-Prefeito.
Na análise de defesa de fls. 1227/1232, o Órgão Técnico atribuiu as irregularidades,
anteriormente conferidas à Senhora RAELSA BORGES DE ALMEIDA, ao Senhor RENATO MARLIS
DE ABREU SOUZA, tendo em vista que no SAGRES consta o nome dele como ordenador de despesa
durante todo o exercício de 2009. Sobre a contratação de pessoal a eiva foi atribuída ao ex-Prefeito
LEONID DE SOUZA ABREU.
Após a apresentação de defesas, a Auditoria manteve o entendimento (fls. 1313/1317).
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A Senhora RAELSA BORGES DE ALMEIDA, à fls. 06 do Documento TC 54090/14
(defesa), apresentou cópia da Medida Provisória, criando a SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, símbolo CCSE, ligada à Secretaria Municipal de Saúde:
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Na fl. 07 do mencionado documento, consta cópia de ofício do Prefeito Municipal à
interessada, datado de 15 de janeiro de 2009, informando que a movimentação financeira de todas as
secretarias continuaria sob o controle da Secretaria da Fazenda Pública, sem, no entanto, declinar o nome
da pessoa responsável por tal missão.
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Em consulta ao SAGRES, se verifica que o Secretário de Fazenda Pública, no exercício
de 2009, foi o Senhor JOSÉ FRANCISCO DE ABREU:

Mesmo com outras descrições, se induz que o referido Senhor ocupou a Secretaria da
Fazenda Pública durante todo o exercício, vez que não há no Sistema outro ocupante da mencionada
Secretaria em 2009:

O Senhor JOSÉ FRANCISCO DE ABREU foi mencionado pela Senhora RAELSA
BORGES DE ALMEIDA PEREIRA como gestor financeiro do FMS de janeiro a junho de 2009,
conforme fl. 03 do Documento TC 54090/14:
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De outra banda é de se destacar os documentos apresentados pelo Senhor RENATO
MARLIS DE ABREU SOUZA, que comprovam haver sido nomeado para o cargo de Secretário
Executivo do FMS em 01/07/2009, conforme fl. 1266 dos presentes autos:
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Já às fls. 1268/1276 foi apresentada a Lei 1.838/2009, de 01 de julho de 2009, que dispõe
sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, na qual através do art. 8º
cria a Secretaria Executiva do FMS (fl. 1271):

Em que pese figurar no SAGRES como ordenador de despesas do FMS durante todo o
exercício de 2009, o Senhor RENATO MARLIS DE ABREU SOUZA consta no referido Sistema, nos
meses de janeiro a junho de 2009, ocupando o cargo de Diretor de Departamento do FMS, como
demonstrou a Auditoria à fl. 1007, não havendo nos autos comprovação de que teria sido nomeado como
ordenador de despesas do Fundo naquele período:
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Se verifica, pois, que o Senhor RENATO MARLIS DE ABREU SOUZA passou a
comandar a Secretaria Executiva do FMS, com a ordenação de despesas do Fundo, de fato, em
01/07/2009, não havendo como lhe atribuir a responsabilidade no período anterior de 01/01 a
30/06/2009.
Já a Senhora RAELSA BORGES DE ALMEIDA, conforme portaria constante à fl. 1278,
foi nomeada como Secretária da Saúde do Município em 01/01/2009, tendo responsabilidade também
pelo FMS a partir daquela data:

24/48

PROCESSO TC 05656/10
Embora a Auditoria tenha atribuído a responsabilidade pela gestão de todo o exercício ao
Senhor RENATO MARLIS DE ABREU SOUZA, como demonstrado, os documentos acostados aos
autos comprovam que o referido Senhor assumiu a Secretaria Executiva da Fundo Municipal de Saúde
e ordenação das despesas do Fundo em 01/07/2009 (fl. 1267), devendo responder por tal período.
A ordenação de despesa no período de 01/01 a 30/06/2009 deve ser atribuída à Senhora
RAELSA BORGES DE ALMEIDA, responsável por toda gestão do FMS no exercício de 2009,
conforme portaria constante à fl. 1278, respondendo pelo cargo durante todo o exercício:

A Secretaria Executiva, embora criada pela Medida Provisória 001/2009, de 15 de janeiro
de 2009 (fl. 6 do Documento TC 54090/14 – anexado), foi organizada através da Lei 1.838/2009 (fls.
1268/1272) e naquela data teve o cargo de Secretário Executivo preenchido, conforme visto
anteriormente.
O Ofício enviado pelo Prefeito (fl. 7 do Documento TC 54090/14) atribuindo a
movimentação financeira de todas as Secretarias ao controle da Secretaria de Fazenda Pública e Gabinete
do Prefeito não retira as atribuições e responsabilidades da Secretaria de Saúde sobre a gestão do Fundo
Municipal de Saúde.
Feita essas considerações, passamos analisar as inconformidades indicadas pelo Órgão de
Instrução.
Período de 01/01 a 30/06/2009
Ausência de pagamento das obrigações patronais, relativamente ao INSS
(R$471.339,11) e RPPS.
No relatório inicial a Auditoria destacou:
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Nas oportunidades concedidas para apresentação de defesa, a interessada não apresentou
defesa sobre o mérito da eiva, se atendo a observar que não era a responsável pela movimentação
financeira do Fundo.
Na irregularidade semelhante atribuída ao Senhor RENATO MARLIS DE ABREU
SOUZA (período de 01/07 a 31/12/2009), o mesmo alegou que, quanto ao IPAM, o Fundo pagou os
meses de janeiro e fevereiro de 2009 e efetuou o parcelamento dos demais meses do exercício.
No caso do INSS, informou que o FMS não tem autonomia para celebrar o parcelamento,
tendo solicitado que fosse feito pela Prefeitura, que estaria providenciando o fato.
A Auditoria, quando da análise, observou que em relação ao IPAM, o SAGRES não
detectou nenhum pagamento à título de obrigações patronais relativamente a janeiro e fevereiro.
Entretanto, foram acostados ao processo os documentos comprobatórios.
Quanto aos demais meses, verificou-se o acordo de parcelamento entre a Prefeitura e o
IPAM, do período compreendido entre 11/2008 e 12/2008, e de 03/2009 a 02/2010, com desconto no
FPM, em 60 parcelas de R$41.745,65, mensais e sucessivas, conforme termo de acordo datado de
20/05/2010.
O Parecer Normativo PN – TC 52/2004 preceitua que constituirá motivo de emissão, pelo
Tribunal, de PARECER CONTRÁRIO à aprovação de contas de Prefeitos Municipais,
independentemente de imputação de débito ou multa, se couber, a ocorrência de uma ou mais das
irregularidades a seguir enumeradas:
(...)
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Não retenção e/ou não recolhimento das contribuições previdenciárias
aos órgãos competentes (INSS ou órgão do regime próprio de
previdência, conforme o caso), devidas por empregado e empregador,
incidentes sobre remunerações pagas pelo Município
Como se observa o mencionado parecer se relaciona às contas de Prefeitos Municipais,
não se referindo à administração de fundos.
Mesmo se podendo fazer uma analogia ao caso, vez que o Fundo Municipal de Saúde é
diretamente ligado à Prefeitura, é de se ponderar que na época (2009) comumente as obrigações patronais
dos fundos municipais eram calculadas conjuntamente com as das Prefeituras, sendo estas últimas, por
vezes, responsáveis pela apuração e recolhimento das obrigações.
Na época, também, este Tribunal não tratava a matéria com o rigor que hoje utiliza e
aceitava os parcelamentos apresentados para atenuar a eiva que, assim, não levava à emissão de parecer
contrário.
De outro lado, a matéria relativa às obrigações previdenciárias foi abordada na PCA da
Prefeitura Municipal de Cajazeiras relativa ao exercício de 2009, não se detectando irregularidades como
pode se observar no relatório inicial da Auditoria no Processo TC 06010/10 (fl. 406):

A irregularidade, assim, integrou o exame da prestação de contas do Prefeito.
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Ausência de documentação comprobatória de despesas com combustível (denúncia
contida no Documento TC 03609/14.
O Senhor HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA denunciou: a) Ausência de
recolhimento das obrigações patronais relativas ao Instituto de Previdência e Assistência social de
Cajazeiras/PB (IPAM); b) Ausência de documentação comprobatória de despesas com combustível, no
valor total de R$23.887,55, com o Posto Central e o Posto Cajazeiras, com documentação comprobatória
que vai diretamente de encontro ao que estabelece a Resolução 05/2005 deste Tribunal de Contas; c)
Ausência de atestados de recebimento nas compras de gêneros alimentícios e exames médicos; d)
Irregularidades na realização de exames médicos; e) Irregularidades no pagamento dos funcionários.
Na análise (fl. 987/988), a Auditoria assim concluiu: “Diante do exposto, dos cinco itens
constantes da denúncia, a irregularidade da letra a) já foi constatada no relatório inicial (cuja matéria
está sendo analisada no Proc. TC nº 5594/10), a letra b) foi considerada procedente, cabendo aplicação
de multa à ex-Gestora, as letras c) e d) foram consideradas indeterminadas pelo lapso temporal
decorrido, o que inviabiliza a constatação da irregularidade e a letra e) deve ser encaminhada à
DIGEP, para que se proceda a sua análise”.
Especificamente sobre o combustível, a Auditoria, ao examinar os documentos
apresentados, constatou o descumprimento do disposto na Resolução Normativa RN - TC 05/2005, pela
ausência do detalhamento exigido por esta Corte de Contas. Em consulta ao SAGRES, verificou:

Considerou, o Órgão Técnico, que o fato de deixar anexar os dados exigidos pelo TCE,
não caracterizaria, necessariamente, a falta de entrega do produto.
Observou que, de acordo com a mencionada Resolução, a ausência do cumprimento da
exigência legal, acarreta imposição de multa, com base no disposto no art. 168, VI, do Regimento Interno
deste Tribunal. Entendeu que a denúncia seria procedente, devendo ser aplicada multa.
O Ministério Público de Contas, no parecer de fls. 1012/1018, abordou a matéria,
conjuntamente com as demais eivas indicadas.
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Como a Auditoria não questionou a efetiva entrega dos produtos, mesmo sendo
procedente a denúncia, cabem apenas as devidas recomendações à atual gestão no sentido de que as
despesas com combustíveis sejam acompanhas dos controles de gastos de acordo com Resolução deste
Tribunal.
Pagamento de despesas a servidores inexistentes no montante de R$26.110,00.
O denunciante, Senhor HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA, observou que em
janeiro de 2009, o FMS realizou um pagamento no valor de R$11.300,41 a 27 pessoas contratadas de
forma irregular, sem nenhum contrato de trabalho, documentação pessoal, sem função ou cargo. Sendo
ainda constatado que não ocorreu processo seletivo, havia ausência aos locais de trabalho e absenteísmo
na frequência dos servidores (fls. 39/54).
A Auditoria (fls. 1055/1062), em consulta ao SAGRES (referência janeiro e abril de
2009), identificou 221 e 437 pessoas contratadas por excepcional interesse público, respectivamente, em
detrimento de provimento mediante concurso público (Documentos TC 20311/17 e TC 20314/17).
Dentre estas, foram identificadas 26 pessoas que constavam na folha de pagamento do mês de
janeiro/2009 e 03 na folha de abril/2009 (Documentos TC 20320/17 e 20315/17), apresentadas pelo
denunciante.
Acrescentou, o Órgão Técnico (fls. 1058), que não foi constatado no SAGRES em
janeiro/2009 nenhum registro de FABIANA PEREIRA GONÇALVES como servidora do Fundo
Municipal de Saúde de Cajazeiras, que recebeu o valor de R$415,00 (doc. fl. 46), como também de
diversos servidores relacionados, elencados na folha de pagamento do mês de abril/2009 (doc. fls.
49/51), no total de R$26.195,00 (fls. 1058/1059), totalizando R$26.610,00. Assim, entendeu a Auditoria
pela devolução aos cofres públicos de tal valor.
A defesa (fl. 1104) observou que não existe nenhuma lei municipal autorizando os
secretários a contratarem funcionários e, sequer, poderiam assinar portaria de cargos comissionados,
atribuição privativa do Prefeito. Acrescentou que, além de ser o Prefeito o único responsável por
contratações, por força da lei de Estrutura Organizacional, a Secretaria de Administração fiscaliza o
cumprimento da carga horária e é responsável pelos arquivos dos contratos, portarias e pela inserção
dessa informação no SAGRES. Alegou, ainda, que foi juntado, em anexo, parte dos contratos, que são
assinados pelo Senhor Prefeito e pelo contratado, ou seja, a Secretária não tinha nenhuma
responsabilidade por tais contratações.
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Das portarias apresentadas (fls. 1106/1219), apenas 06 se referem aos servidores listados
pela Auditoria às fls. 1058/1059. São referentes aos contratados: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA,
CPF 486.272.914-20 (fls. 1184/1185), CHRISTIANE GUEDES ROLIM, CPF: 089.404.784-10 (fls.
1192/1193), DAYANNE ALVES PEREIRA, CPF 064.507.524-83 (fls. 1198/1199), DANYELLE
LACERDA ALBUQUERQUE, CPF 08.923.971-15 (fls. 1200/1201), EDIVALDO PAULO DOS
SANTOS, CPF 885.575.374 -68 (fls. 1206/1207), e FRANCISCO GOMES DE SOUZA, CPF
006.312.513-49 (fls. 1218/1219).
Quando da análise de defesa, a Auditoria destacou que, reexaminando os registros no
SAGRES do FMS de Cajazeiras/2009, constatou que a pessoa registrada como ordenadora de despesas,
para todo o exercício financeiro de 2009 do FMS de Cajazeiras, era o Senhor RENATO MARLIS DE
ABREU SOUZA e que, de acordo com as portarias apresentadas, ficou evidente que o então Prefeito,
Senhor LEONID DE SOUZA ABREU, foi responsável pelas contratações de pessoal, assinando as
portarias de nomeação. E manteve a imputação em vista de entender pela inexistência dos servidores.
Sobre as denunciadas irregularidades no pagamento de servidores (fl. 6, do Documento
TC 03609/14), o próprio denunciante acostou as folhas de pagamento relativas aos mencionados
servidores (fls. 39 a 54), não tendo sido questionada a realização dos serviços.
Quanto aos apontamentos da Auditoria para indicar a imputação de débito, além de não
haver questionamento dos serviços executados, no SAGRES, tanto da Prefeitura quanto do FMS, consta
os nomes dos mencionados servidores em outros meses, podendo, por falha na alimentação do Sistema,
não haver constado a relação na época devida do pagamento da folha.
No caso da atribuição ao Prefeito sobre as contratações irregulares, que foram citadas
na denúncia, e antes atribuídas à Senhora RAELSA BORGES DE ALMEIDA, ou seja,
contratação de servidores públicos sem concurso, é de se destacar que no contexto da legalidade e da
eficiência emerge a figura do concurso público, como meio de admissão de pessoal de natureza
democrática, porquanto oportuniza a qualquer do povo, detentor dos requisitos legais para o exercício
do cargo, participar do certame, bem como concretiza o princípio da moralidade, uma vez proporcionar
o ingresso de pessoal no serviço público apenas pelo critério de mérito, nos moldes da lei.
Daí a Constituição Federal sublinhar, em dispositivo sob o manto da legalidade,
moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, que os requisitos de preenchimento obrigatório
pelos eventuais candidatos são aqueles estabelecidos em LEI e a forma de realização do concurso público
também deve seguir a LEI – e não outro ato normativo ou administrativo qualquer sem qualquer respaldo
legal:
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CF/88. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham
os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração;
No caso da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, foram formalizados nesta Corte,
processos específicos para tratar da matéria:

Diante das considerações e da jurisprudência assentada nesta Corte de Contas,
notadamente em face do Parecer Normativo PN - TC 52/2004, os fatos indicados no período de 01/01 a
30/06/2009, não justificam a reprovação das contas.

Período de 01/07 a 31/12/2009
Balanço Financeiro deficientemente elaborado, devido à incompatibilidade dos
registros da receita e da despesa, no montante de R$428.416,56.
A Auditoria (fl. 31) indicou desequilíbrio no Balanço Financeiro, por apresentar diferença
entre os registros de receitas e despesas, no montante de R$428.416,56 (R$19.389.614,37 –
R$18.961.197,81).
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O interessado (fl. 51) alegou que as despesas decorrentes dos recursos repassados ao
Hospital Materno Infantil não foram consolidadas às despesas do Fundo. Apresentou documentos de fls.
60/791).
No relatório de análise de defesa (fl. 953) o Órgão Técnico ateve-se a observar que, apesar
da documentação enviada, a falha permaneceu inalterada.
O Ministério Público de Contas (fl. 962) tratou da matéria em conjunto com as outras
irregularidades de cunho contábil, observando que demonstram graves falhas na Contabilidade Pública
do Fundo Municipal de Saúde do Município de Cajazeiras, em seus variados aspectos, com o
descumprimento das principais normas contábeis emanadas dos diferentes órgãos competentes para
tratar da matéria citada.
Os documentos acostados demonstram ter havido despesas com o Instituto Materno
Infantil Júlio Maria Bandeira de Melo, no valor total pago de R$430.231,14. Em consulta ao SAGRES,
se constata que as despesas do Instituto, de fato, não estão consolidadas às do FMS.
De outra banda, no SAGRES, consta o Instituto como entidade autônoma, tendo inclusive
prestado contas separadamente (Processo TC 05679/10). Não há no SAGRES, porém, informações sobre
transferências do Fundo, especificamente, ao Instituto. Havendo repasse e não registro na despesa
intraorçamentária do FMS, acarreta o dever de se realizar a consolidação das despesas do Instituto na
contabilidade do Fundo para que não houvesse a diferença.
Constam no Sistema, transferências concedidas pelo FMS, no valor de R$1.778.412,23,
sem informar os recebedores, e no SAGRES relativo ao Instituto não constam transferências recebidas
fora do sistema orçamentário:
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Todavia, no item relativo à ausência de comprovação das transferências realizadas, a
Auditoria reconheceu que foram repassados R$445.000,00 ao Instituto. Assim, mesmo tendo os
argumentos do interessado não esclarecido devidamente o que foi indicado pelo Órgão de Instrução é de
se considerar parcialmente elidida a eiva.
De toda forma a indicação não caracteriza propriamente uma falha, pois, o valor da
diferença pode ser decorrente de superávit financeiro havido no exercício.

Ausência de detalhamento das receitas extraorçamentárias denominadas
“Consignações – outras”, “Outras Operações”, quantificadas por R$338.124,14 e
R$458.452,65. Ausência de detalhamento das despesas extraorçamentárias
denominadas “Consignações – outras”, “Depósitos” e “Outras Operações”,
quantificadas em R$245.584,86, R$704.079,74 e R$4.879,87, respectivamente.
No relatório inicial (fl. 31), a Auditoria apontou não haver detalhamento de algumas
rubricas relativas às receitas e despesas no sistema extraorçamentário.
O interessado (fl. 52) argumentou que os títulos utilizados no referido demonstrativo
contábil são autoexplicativos, dispensando maiores esclarecimentos. Informou que solicitou junto ao
setor contábil, que as contas sejam demonstradas em relatórios analíticos, com o intuito de permitir que
a auditoria possa efetuar as análises que julgar necessárias. Não apresentou os documentos.
A Auditoria (fl. 953) entendeu que as denominações das contas não são autoexplicativas
e que cabe à defesa prestar os esclarecimentos solicitados.
As informações reclamadas pelo Órgão de Instrução poderiam ser necessárias para um
aprofundamento da análise. Não houve, no entanto, indicação de irregularidades nas contas relacionadas,
cabendo recomendação no sentido de um detalhamento ao máximo das receitas e despesas
extraorçamentárias, disponibilizando, inclusive, as guias de receitas e despesas quando solicitadas.
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Balanço Patrimonial e Demonstrativo da Dívida Flutuante deficientemente
elaborados.
O Órgão Técnico, no relatório inicial (fl. 32), indicou que o Demonstrativo da Dívida
Flutuante não trouxe a inscrição da dívida ocorrida no exercício, distorcendo o próprio demonstrativo e
o resultado financeiro do Balanço Patrimonial.
O interessado (fl. 55) reconheceu a eiva, tendo a Auditoria (fl. 956) mantido o
entendimento.
No relatório inicial, o Órgão de Instrução já havia feito os ajustes na inscrição da Dívida
Flutuante e no Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial, com base nos dados do SAGRES e em outros
documentos componentes da PCA, demonstrando corretamente o resultado apurado:

A constatação de informações e registros imprecisos ou contraditórios, ou até mesmo a
ausência destes, vai de encontro ao que dispõem as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC.
Segundo a NBC-T-1, aprovada pela Resolução 530/81 do Conselho Federal de Contabilidade, é
Princípio Fundamental da Contabilidade:
1.6 - DA FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS - Os atos e fatos contábeis
devem estar consubstanciados em registros apropriados. Qualquer que seja o processo adotado para
tais registros, devem ser sempre preservados os elementos de comprovação necessários à verificação
não só quanto à precisão como à perfeita compreensão das demonstrações contábeis.
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E mais: segundo a NBC-T-2.1, aprovada pela resolução 563/83 do Conselho Federal de
Contabilidade, a escrituração contábil será executada:
2.1.2 - (...)
e) Com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos
que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
Deve a gestão adotar as providências cabíveis no sentido de evidenciar de forma clara
suas demonstrações contábeis, pois a contabilidade deve refletir, pela sua própria natureza, os fatos reais
ocorridos no âmbito da entidade, cabendo recomendações para o aperfeiçoamento de tal conduta e,
conforme o caso, alerta no curso do acompanhamento da gestão.

Transferências concedidas pelo FMS correspondente a R$407.121,73 sem
comprovação.
No relatório inicial (fl. 31) a Auditoria indicou ter havido transferências concedidas pelo
FMS correspondentes a R$1.778.412,23, cabendo ao Gestor esclarecer e comprovar sua destinação.
Na defesa à fl. 53, o interessado alegou que houve a efetiva transferência dos valores,
apresentando os documentos de fls. 792/876, resumindo:

(*) A Transferência constante da segunda linha da tabela acima no valor de R$60.000,00, procedente da
conta 9743-7 do FMS foi creditada na conta 05086-5 da Prefeitura Municipal de Cajazeiras.
(**) Outra transferência no mesmo valor e mesma data para a conta 4019-3, também no valor de
R$60.000,00 no dia 04/06/2009 procedeu da conta 58051-1 também do FMS.
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Quando da análise de defesa, o Órgão Auditor, em relatório à fl. 954, entendeu:

Já na defesa contida no Documento TC 21680/13 (petição anexada ao processo), o
interessado apresentou:
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A Auditoria, após análise, destacou (fl. 972/973):
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Em consulta ao SAGRES, se observa que as transferências concedidas no montante de
R$1.778.412,23 se referem, conforme o Sistema, a “Devolução de Recursos” no valor de R$685.813,80
e “Transferências Indiretas” no valor total de R$1.092.598,43:
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Também, conforme o SAGRES, a devolução de recursos de deu nos meses de abril, maio
e julho de 2009, e as transferências indiretas em diversos meses do exercício:

Na última intervenção sobre a matéria (fl. 972/973), a Auditoria entendeu restarem sem
comprovação transferência no montante de R$407.121,73, sendo R$345.757,99 do que o interessado
denominou de “devolução à FOPAG”, R$41.225,25 do que se atribuiu a “transferências ocorridas entre
agosto e dezembro/09 para conta 20123 do Banco do Brasil” e R$20.141,09 chamado pelo interessado
de “transferências entre 03/07 a 31/12/09 para a conta 73.3 – agência CEF”.

Sobre os R$345.757,99.
Não teriam sido comprovadas as restituições à conta da Prefeitura no total de
R$475.000,00 pela conta 219-FOPAG. Os extratos apresentados se referem à conta 7.00.028, que de
fato se refere à FOPAG, porém nela não foram detectadas as alegadas transferências.
Conforme o SAGRES, a mencionada conta 219-FOPAG não consta dentre os extratos do
FMS nem da Prefeitura.
Constam no demonstrativo apresentado pela defesa no Documento TC 21680/13 e
atestado pela Auditoria no relatório às fls. 971/972, duas das transferências nos valores respectivos de
R$14.791,52 e R$114.450,19 estão comprovadas, restando ainda despesas não comprovadas.
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O defendente atribuiu a eiva à gestão anterior (01/01 a 30/06/2009) pois, os lançamentos,
segundo o mesmo, aconteceram em 30/06/2009. Porém, a Auditoria (fl. 972) observou que não foi
possível identificar os valores que a defesa alegou terem sido transferidos nos extratos por ela anexados,
nem verificar as datas em que as referidas transferências foram realizadas.
Constam às fls. 28 e 30 do Documento TC 21680/13, as conciliações bancárias das contas
“6.137 – Banco do Brasil S.A. Aplicação Mercado Financeiro C/19”, na qual são indicadas duas
transferências para conta 197 da Prefeitura, nos valores respectivos de R$295.279,50 (fl. 28) e
R$51.187,02 (fl. 30).
Tais valores, foram indicados na tabela acima sem que tenham sido encontradas as
mencionadas contas no SAGRES. Ou seja, como se tratam de documentos internos do FMS, certamente
correspondem a códigos utilizados no Fundo.
Feitas buscas nos extratos referentes à conta 4019-3 da Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, durante todo o exercício, constata-se que, além dos valores acolhidos pela Auditoria, outras
transferências aconteceram do FMS para a Prefeitura:
Data
14/04/2009
10/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
Total

Conta Débito
58051-1
58051-1
58051-1
58050-3

Conta Crédito
4019-3
4019-3
4019-3
4019-3

Valor (R$)
103.131,06
60.000,00
41.092,93
58.716,09
262.940,08

Como se observa, do valor restante considerado pela Auditoria (R$345.757,99) está
comprovado, pelo exame de apenas uma conta da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, que o FMS
transferiu a quantia de R$262.940,08.
As demais transferências em valores no total de R$82.817,91, podem ter ocorrido entre
as diversas contas do FMS e da Prefeitura durante o exercício, vez que era costume ocorrerem diversas
transferências entre os dois entes, não sendo, pois, hipótese de imputação de débito.

40/48

PROCESSO TC 05656/10
Sobre os R$41.225,25.
O valor das transferências para a conta 20.123 do Banco do Brasil, cuja titularidade é do
Instituto Materno Infantil Júlio Maria Bandeira de Melo, somaram R$445.000,00 e não R$486.222,25,
conforme extratos bancários apresentados pelo interessado e também os extratos do Instituto contidos
no SAGRES.
Todavia, quando da apresentação do Documento TC 21680/13 (fl. 45 do documento), o
interessado demonstrou a existência de uma transferência no exato valor da diferença (R$41.222,25)
para o credor Clínica Psiquiátrica e Psicológica, correspondendo ao valor do pagamento líquido relativo
à Nota de Empenho 12882, no valor de R$45.000,00, erroneamente, em momento anterior atribuído ao
Instituto Materno Infantil Júlio Maria Bandeira de Melo.
O fato de haver outro pagamento à referida clínica, em mesmo valor, datado de
05/11/2009, referente ao empenho 11011, alegado pela Auditoria para não acatar os argumentos em nada
altera o entendimento de que houve o equívoco na contabilidade ao atribuir à transferência ao Instituto,
também não sendo causa para imputação de débito.

Sobre o valor de R$20.141,09.
Estão demonstradas as transferências e recepções nos valores respectivos de R$15.928,89
e R$346,20 (fls. 32, 36, 37 e 40 do Documento TC 21680/13), comprovando que as transferências
realizadas ao Fundo de Apoio ao Pequeno Empreendedor (conta corrente 73-3 da agência 040 da
CEF, com titularidade da Prefeitura Municipal de Cajazeiras) foram provenientes de contas do FMS,
restando R$3.866,40 sem comprovação. Todavia, diante do valor e da dificuldade de se buscar provas
das transferências, é de se considerar sanada a falha.

Saldo de contas bancárias não comprovados no montante de R$329.817,43
No relatório inicial (fls. 31/32), o Órgão Técnico indicou a ausência de extratos relativos
a algumas contas para comprovação dos saldos informados:
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O interessado (fls. 53/54) acostou alguns documentos (fls. 877/900), alegando haver uma
inversão nos saldos informados no SAGRES, das contas do Banco Real 1001146 e 9001276, em relação
ao valor dos extratos.
Acrescentou:
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A Auditoria (fl. 955) acatou as justificativas sobre os itens 1, 2, 5, 6 e 7 do quadro
apresentado.
Com relação ao item 3, no valor de R$348.269,91, a Auditoria acatou o extrato relativo
às aplicações no montante de R$164.611,22, restando sem comprovação R$183.658,69.
Justificou, o Órgão Técnico, que o defendente apontou uma transferência feita na data de
09/12/2009, que declarou ser para o Hospital Regional de Cajazeiras. Entretanto, não apresentou nenhum
comprovante de recebimento de quem recebeu este valor. Apresentou apenas um relatório emitido no
site do FNS, das transferências Fundo a Fundo, onde verificam-se várias ordens bancárias, datadas de
vários meses, de montantes a serem enviados ao Município de Cajazeiras:

Quando da defesa apresentada no Documento TC 21680/13, o defendente alegou que no
mês de dezembro/2012, ao invés de contabilizar (empenhar) a transferência para o Hospital Regional
(R$185.257,04) foi procedida uma transferência (contábil) da conta corrente para a conta aplicação,
conforme demonstrado nos documentos em anexo (Doc. 06), fato esse que elevou o saldo (contábil) da
conta 58.051-1.
Além disso, observou que deixou de ser registrada a receita de aplicação financeira do
período no valor de R$1.608,35 (Doc. 07), conforme demonstrado no extrato bancário.
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O interessado anexou documentos (fls. 51/56 do Documento TC 21680/13), que atestam
a existência de um lançamento, datado de dezembro de 2009 (data exata e número do documento
ilegíveis), no valor de R$185.267,04 (fl. 56, do documento) a crédito na conta corrente 7975-8 da agência
00099-X do Banco do Brasil.

No extrato contido à fl. 895 dos presentes autos, consta uma transferência “on line” no
mesmo valor, tendo como debitada a conta 58051-1 com o número do documento 550099000007975.
Também consta rendimento bruto de R$1.608,35 (fl. 52 do documento). A diferença entre
os dois valores é de R$183.658,69, valor exato do saldo tido como não comprovado da conta corrente
58051-1 da agência 00099-X.
Todavia, a conta 7975-8 não consta dentre as contas apresentadas no SAGRES como
sendo do FMS ou da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. O Hospital Regional de Cajazeiras pertence ao
Governo do Estado da Paraíba.
No quadro apresentado anteriormente se observa que, entre os meses de janeiro e julho,
o valor de R$185.267,64 era descontado diretamente do repasse Fundo a Fundo para outros fins pelo
Fundo Nacional de Saúde.
A partir de agosto, os recursos foram integralmente repassados para que o FMS,
eventualmente, fizesse o devido repasse a quem de direito, podendo ser ao Hospital Regional de
Cajazeiras o que justificaria o repasse que pudesse levar o setor contábil ao erro alegado.
Considerando os documentos apresentados é de se considerar elidida a eiva.

44/48

PROCESSO TC 05656/10
Sobre o item 4 do quadro é de se manter o entendimento sobre a ausência de comprovação
de saldo, vez que nas duas oportunidades de apresentação de defesa o documento comprovante não foi
apresentado.
O saldo no valor de R$146.158,74 não foi comprovado, vez que o extrato da conta
70030281(FOPAG) está incompleto até a data de 10/12/2009, conforme se colhe das disponibilidades
apresentadas no SAGRES referentes ao mês de dezembro de 2009.
O extrato de abertura da conta FOPAG do exercício de 2010 não se encontra no SAGRES
e o referente ao mês de janeiro de 2010 consta com informações a partir do dia 19/01/2010, não
constando o saldo inicial do mês:

Assim, cabe a imputação de débito solidário de R$146.158,74.
O valor de R$146.158,74 deve ser devidamente atualizado pela Unidade Fiscal de
Referência do Estado da Paraíba – UFR/PB entre os meses de dezembro de 2009 (mês do saldo não
comprovado – UFR/PB = 28,99) a agosto de 2021 (mês da imputação – UFR/PB = 55,86), o que totaliza
R$281.629,36, correspondente a 5.041,7 UFR-PB.

Ausência de pagamento das obrigações patronais estimadas relativamente ao INSS
(R$734.077,75) e RPPS (IPAM). Recolhimento a menor do INSS retido dos
empregados (R$300.863,79).
Comentários já feitos quando da análise da irregularidade referente ao período de 01/01
a 30/06/2009. A análise das contribuições previdenciárias faz parte do exame da prestação de contas
global do Prefeito.
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Ausência de recolhimento total aos cofres do Município das consignações relativas
ao ISS (R$37.146,60) e IR (R$321.370,05).
O interessado (fls. 57/58) alegou que o não recolhimento não trouxe prejuízo ao erário,
pois a ausência do repasse pode ser compreendida como uma reaplicação dos recursos nas ações e
serviços públicos de saúde, mediante transferências de valores adicionais para o FMS. Acrescentou que
os impostos retidos se reverteram em aplicação nos interesses da administração pública e, inobstante os
argumentos apresentados, orientou o setor de contabilidade a proceder, doravante, o recolhimento dos
impostos retidos em favor da Prefeitura.
No exame à fl. 957, a Auditoria permaneceu com o entendimento inicial, pontuando que
constitucionalmente, esses recursos pertencem aos cofres da Prefeitura, sendo o Fundo um mero agente
arrecadador e repassador desses impostos. Sua distribuição depende de planejamento, através da LOA,
e, em que pese poder compor os 15% obrigatórios pela Constituição Federal, deve haver o repasse ao
Município.
O Ministério Público de Contas (fl. 965) concordou com o entendimento Técnico:
“Conforme acentua a Unidade Técnica, às fls. 957, “esses recursos pertencem aos cofres
da Prefeitura, sendo o Fundo um mero agente arrecadador e repassador desses impostos. Sua
distribuição depende de planejamento, através da LOA. Apesar de poder compor os 15% obrigatórios
pela Constituição Federal, tem que passar pela transferência financeira e controle do Município.”
Desta forma, somos pela manutenção da irregularidade.”
Assiste razão à Auditoria, devendo a atual direção do FMS fazer gestão junto à Prefeitura
Municipal de Cajazeiras no sentido de recolher os impostos devidos se ainda perdurar o não repasse.
Assim, VOTO no sentido de que os membros desta colenda Câmara decidam:
I) JULGAR IMPROCEDENTES os fatos relatados no Documento TC 14716/09;
II) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia contida no Documento
TC 03609/14, apresentada pelo Senhor HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA, em vista das
contribuições previdenciárias não recolhidas e descumprimento da Resolução Normativa RN - TC
05/2005;
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III) JULGAR REGULAR COM RESSALVAS o período de gestão da Senhora
RAELSA BORGES DE ALMEIDA;
IV) JULGAR IRREGULAR o período de gestão do Senhor RENATO MARLIS DE
ABREU SOUZA, em razão dos saldos não comprovados, no valor atualizado de R$281.629,36
(duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos);
V) IMPUTAR o débito de R$281.629,36, (duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte
e nove reais e trinta e seis centavos), valor correspondente a 5.041,7 UFR-PB (cinco mil, quarenta e um
inteiros e sete décimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba), ao Senhor RENATO
MARLIS DE ABREU SOUZA (CPF 032.121.544-38), por saldo não comprovados, ASSINANDOLHE O PRAZO de 30 (trinta) dias, contado da publicação desta decisão, para recolhimento do débito
à conta do Município de Cajazeiras, sob pena de cobrança executiva;
VI) APLICAR MULTA de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor correspondente a 89,51
UFR-PB (oitenta e nove inteiros e cinquenta e um centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado
da Paraíba), ao Senhor RENATO MARLIS DE ABREU SOUZA (CPF 032.121.544-38), com fulcro no
art. 56, III da LOTCE 18/93, em razão de irregularidade danosa ao erário, ASSINANDO-LHE O
PRAZO de 30 (trinta) dias para recolhimento da multa ao Tesouro do Estado, à conta do Fundo de
Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
VII) RECOMENDAR à atual gestão providências no sentido de evitar as falhas
diagnosticadas pela Auditoria e guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, bem
como às normas infraconstitucionais pertinentes;
VIII) REPRESENTAR à Receita Federal sobre os fatos relacionados às contribuições
previdenciárias;
IX) COMUNICAR a presente decisão à Procuradoria Geral de Justiça; e
X) INFORMAR que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas constantes dos
autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências
especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas, nos termos
do art. 140, § 1º, inciso IX do Regimento Interno do TCE/PB.
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DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02729/12, referentes ao exame da
prestação de contas anual oriunda do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras - FMS, relativa ao
exercício de 2009, de responsabilidade da Senhora RAELSA BORGES DE ALMEIDA (ex-Gestora de
01/01 a 30/06/2009) e do Senhor RENATO MARLIS DE ABREU SOUZA (ex-Gestor de 01/07 a
31/12/2009), ACORDAM os membros da 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DA PARAÍBA (2ª CAM/TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:
I) JULGAR IMPROCEDENTES os fatos relatados no Documento TC 14716/09;
II) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia contida no Documento
TC 03609/14, apresentada pelo Senhor HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA, em vista das
contribuições previdenciárias não recolhidas e descumprimento da Resolução Normativa RN - TC
05/2005;
III) JULGAR REGULAR COM RESSALVAS o período de gestão da Senhora
RAELSA BORGES DE ALMEIDA;
IV) JULGAR IRREGULAR o período de gestão do Senhor RENATO MARLIS DE
ABREU SOUZA, em razão dos saldos não comprovados, no valor atualizado de R$281.629,36
(duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos);
V) IMPUTAR o débito de R$281.629,36, (duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte
e nove reais e trinta e seis centavos), valor correspondente a 5.041,7 UFR-PB3 (cinco mil, quarenta e
um inteiros e sete décimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba), ao Senhor RENATO
MARLIS DE ABREU SOUZA (CPF 032.121.544-38), por saldo não comprovados, ASSINANDOLHE O PRAZO de 30 (trinta) dias, contado da publicação desta decisão, para recolhimento do débito
à conta do Município de Cajazeiras, sob pena de cobrança executiva;

3
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 última UFR-PB fixado em 55,86 - referente a agosto de 2021, 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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VI) APLICAR MULTA de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor correspondente a 89,51
UFR-PB (oitenta e nove inteiros e cinquenta e um centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado
da Paraíba), ao Senhor RENATO MARLIS DE ABREU SOUZA (CPF 032.121.544-38), com fulcro no
art. 56, III da LOTCE 18/93, em razão de irregularidade danosa ao erário, ASSINANDO-LHE O
PRAZO de 30 (trinta) dias para recolhimento da multa ao Tesouro do Estado, à conta do Fundo de
Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
VII) RECOMENDAR à atual gestão providências no sentido de evitar as falhas
diagnosticadas pela Auditoria e guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, bem
como às normas infraconstitucionais pertinentes;
VIII) REPRESENTAR à Receita Federal sobre os fatos relacionados às contribuições
previdenciárias;
IX) COMUNICAR a presente decisão à Procuradoria Geral de Justiça; e
X) INFORMAR que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas constantes dos
autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências
especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas, nos termos
do art. 140, § 1º, inciso IX do Regimento Interno do TCE/PB.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
TCE – Sessão Remota da 2ª Câmara.
João Pessoa (PB), 31 de agosto de 2021.
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