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Objeto: Prestação de Contas Anuais de Gestão
Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Responsável: Íris Rodrigues Dantas Cavalcanti
Interessado: João Azevêdo Lins Filho
Procurador: Dr. Fábio Andrade Medeiros
EMENTA: PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ADMINISTRAÇÃO
DIRETA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – CASA CIVIL DO
GOVERNADOR – SECRETÁRIA EXECUTIVA – ORDENADORA DE
DESPESAS – CONTAS DE GESTÃO – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA
FINS DE JULGAMENTO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71,
INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, E NO
ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N.º 18/1993 – SUBSISTÊNCIAS DE MÁCULAS QUE COMPROMETEM
PARCIALMENTE O EQUILÍBRIO DAS CONTAS – REGULARIDADE COM
RESSALVAS – RECOMENDAÇÕES – DETERMINAÇÃO. A constatação
de incorreções moderadas de natureza administrativa, sem danos
mensuráveis ao erário, enseja, além de outras deliberações, a
regularidade com ressalvas das contas de gestão, ex vi do disposto
no art. 16, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
da Paraíba, com a restrição do art. 140, § 1º, inciso IX, do Regimento
Interno do TCE/PB.
ACÓRDÃO APL – TC – 00260/2022
Vistos, relatados e discutidos os autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA
ORDENADORA DE DESPESAS DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR – CCG, DRA. ÍRIS
RODRIGUES DANTAS CAVALCANTI, CPF n.º 010.300.044-55, relativas ao exercício financeiro
de 2019, acordam, por unanimidade, os Conselheiros integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE/PB, em sessão plenária realizada nesta data, com a
ausência justificada do Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima e a declaração de
impedimento do Conselheiro em Exercício Oscar Mamede Santiago Melo, vencidos
parcialmente a proposta de decisão do relator e o voto do Conselheiro Antônio Nominando
Diniz Filho, em:
1) Com fundamento no art. 71, inciso II, c/c o art. 75, cabeça, da Constituição Federal, no
art. 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso I, da
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual
n.º 18/1993), JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as referidas contas.
2) INFORMAR à supracitada autoridade que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas
constantes dos autos, sendo suscetíveis de revisão se novos acontecimentos ou achados,
inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo
fundamental, nas conclusões alcançadas.
3) ENVIAR recomendações no sentido de que a Secretária Executiva Chefe da Casa Civil do
Governador, Dra. Íris Rodrigues Dantas Cavalcanti, CPF n.º 010.300.044-55, não repita as
irregularidades apontadas no relatório da unidade técnica deste Tribunal e observe, sempre,
os preceitos constitucionais, legais e normativos, abstendo-se, inclusive, de executar ações e
dispêndios assistencialistas, notadamente diante do não enquadramento destes auxílios com
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as competências do órgão, conforme apuração evidenciada no relatório técnico,
fls. 17.339/17.361 dos autos.
4) Independentemente do trânsito em julgado da decisão, DETERMINAR o traslado de cópia
desta decisão para os autos do processo de acompanhamento da gestão do Governo do
Estado, exercício financeiro de 2022, Processo TC n.º 00226/22, objetivando o exame da
desproporcionalidade entre o quantitativo de ocupantes de cargos efetivos e comissionados
no âmbito da Casa Civil do Governador.
Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Publique-se, registre-se e intime-se.
TCE/PB – Sessão Ordinária Presencial e Remota do Tribunal Pleno
João Pessoa, 20 de julho de 2022

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO
Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO
Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Relator

Presente:
Representante do Ministério Público Especial

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO
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RELATÓRIO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO (Relator): Cuidam os
presentes autos da análise das CONTAS DE GESTÃO da ORDENADORA DE DESPESAS da
CASA CIVIL DO GOVERNADOR – CCG, Dra. Íris Rodrigues Dantas Cavalcanti,
CPF n.º 010.300.044-55, relativas ao exercício financeiro de 2019, apresentadas
eletronicamente a este eg. Tribunal em 30 de março de 2020.
Os peritos da então Divisão de Acompanhamento da Gestão Estadual II – DICOG II, com
base nos documentos insertos nos autos, emitiram peça técnica inicial, fls. 17.339/17.361,
constatando, resumidamente, que: a) a prestação de contas foi apresentada ao Tribunal no
prazo legal; b) a Casa Civil do Governador, consoante informações consignadas no relatório
de atividades enviado, é órgão integrante da Secretaria de Estado do Governo e possui
autonomia administrativa, financeira e orçamentária; c) a Lei Estadual n.º 11.295/2019 fixou
as despesas da Casa Civil do Governador em R$ 23.843.585,00, equivalente a 0,20% dos
dispêndios totais definidos para o Estado da Paraíba, R$ 11.849.926.031,00; d) durante o
exercício, em decorrência da abertura de créditos adicionais e anulações de dotações, a
quantia autorizada alcançou R$ 19.433.913,28; e) os gastos efetuados, na soma de
R$ 19.230.468,67, corresponderam a 98,95% do montante orçado atualizado; f) os restos a
pagar inscritos ascenderam ao patamar de R$ 164.091,81; g) não ocorreram registros de
procedimentos licitatórios realizado no âmbito da CCG; e h) o quadro de pessoal da CCG, em
dezembro de 2019, era composto de 417 servidores.
Ao final de seu artefato, os inspetores da DICOG II apresentaram, sumariamente, as
máculas constatadas, quais sejam: a) realizações de despesas irregulares no contexto da
Ação 2610, porquanto em desacordo com os princípios da isonomia, impessoalidade e
finalidade pública, bem assim de sucessivas recomendações desta Corte de Contas;
b) formalização do quarto aditivo ao Contrato n.º 03/2015 sem a identificação da dotação
orçamentária; c) ausência injustificada de registros de diversos itens de uso doméstico da
residência oficial no estoque inicial do almoxarifado; d) indícios de excessivo quadro de
pessoal, inclusive sem esclarecimentos sobre a forma do regime de revezamento diário das
equipes civis e militares, de modo a demonstrar o quantitativo de servidores; e) sinais de
aquisições desmedidas de gêneros alimentícios, bem como de concessões de benefícios em
duplicidade, haja vista os pagamentos de auxílios alimentações a funcionários e os
fornecimentos de seis refeições diárias aos mesmos; f) indevidas prorrogações contratuais
junto à empresa Classic Viagens e Turismo EIRELI; g) utilização de Ata de Registro de
Preços vencida, acarretando incorreta extensão de prazo e aquisições superiores ao
quantitativo disponível na ata; h) desproporcionalidade entre o número de ocupantes de
cargos efetivos e em comissão; e i) falta de inclusão dos dados das lotações de servidores
nas folhas de pessoal remetidas ao Tribunal.
Processada a intimação da Dra. Íris Rodrigues Dantas Cavalcanti, fl. 17.364, esta apresentou
defesa, fls. 17.365/17.406, onde alegou, sinteticamente, que: a) os auxílios realizados no
contexto da Ação 2610 fazem parte da execução de uma política de governança e estão
amparados na Lei Estadual n.º 7.020/2001; b) a informação, embora intempestiva, deu-se
previamente à execução do Contrato n.º 003/2015, sendo todos os dados inseridos no
Sistema de Avaliação de Conformidade de Contratos da Controladoria Geral do
Estado – CGE; c) o órgão dispunha de um sistema para gerenciamento do almoxarifado;
d) a residência oficial do Governador é uma grande propriedade, com diversos ambientes e
funcionamento em horário integral, demandando um número considerável de servidores
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para garantir sua perfeita manutenção; e) o quantitativo de gêneros alimentícios adquirido
foi suficiente e proporcional ao número de colaboradores e moradores alimentados na
residência oficial; f) em 2019, apenas quatro servidores lotados na residência tiveram acesso
ao cartão magnético com crédito destinado ao custeio de refeições e, por diversas vezes,
necessitaram executar atividades fora do ambiente de trabalho; g) diante da essencialidade
nas aquisições de passagens aéreas e hospedagens, o serviço contratado junto à empresa
Classic Viagens e Turismo Eireli foi enquadrado como contínuo; h) a vigência de um contrato
administrativo decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços pode ser mantida, mesmo
após a extinção da ata originária; i) a nomeação e exoneração de comissionados na Casa
Civil foi de competência é privativa do Chefe do Poder Executivo; e j) os dados relativos às
lotações dos servidores serão incluídos na próxima folha remetida ao Tribunal.
Encaminhados os autos aos analistas do Tribunal, estes, com base no mencionado artefato
processual de defesa, emitiram novo relatório, fls. 17.420/17.444, onde, abreviadamente,
consideraram elididas as eivas pertinentes às ausências injustificadas de registros de
diversos itens de uso doméstico da residência oficial no estoque inicial do almoxarifado, às
indevidas prorrogações contratuais junto à empresa Classic Viagens e Turismo EIRELI e à
utilização de Ata de Registro de Preços vencida. Além disso, destacaram que, diante da
desproporcionalidade entre o número de ocupantes de cargos efetivos e comissionados, o
Governador do Estado da Paraíba deveria ser notificado, a fim de regularizar o quadro de
pessoal da CCG. E, por fim, mantiveram in totum as demais irregularidades atribuídas à
Secretária Executiva Chefe da Casa Civil do Governador.
Efetivada a citação do Excelentíssimo Chefe do Executivo Estadual, Dr. João Azevêdo Lins
Filho, fl. 17.447, este, após deferimento de prorrogação de prazo, fls. 17.450 e
17.454/17.455, veio aos autos, fls. 17.459/17.465, para informar, concisamente, que:
a) não deveria ser chamado no presente feito, pois não foi o Ordenador de Despesas da
CCG; b) seus atos são fiscalizados no âmbito da prestação de contas do próprio Governo do
Estado; c) os servidores da Casa Civil foram nomeados para cargos previstos em lei; d) caso
a norma estadual estabeleça quantitativo de cargos em comissão maior do que de efetivos, o
defeito está no ato legislativo; e e) as nomeações foram momentâneas e em razão da
existência de cargos vagos.
Em novel pronunciamento, fls. 17.473/17.485, os especialistas deste Sinédrio de Contas, ao
examinarem a referida defesa, sustentaram a mácula atinente à desproporcionalidade entre
o número de ocupantes de cargos efetivos e comissionados, enfatizando, todavia, que esta
situação deveria ser abordada na prestação de contas do Governo do Estado.
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – MPjTCE/PB, ao se
manifestar acerca da matéria, fls. 17.488/17.501, opinou, em apertada síntese, pela (o):
a) irregularidade das contas da Dra. Íris Rodrigues Dantas Cavalcanti, relativas ao exercício
financeiro de 2019; b) aplicação de multa à mencionada autoridade, nos termos do art. 56,
incisos II e V, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – LOTCE/PB;
c) formalização de processo específico para análise da legalidade, legitimidade,
economicidade e eficiência dos gastos com pessoal e com gêneros alimentícios efetuados
para manutenção, segurança e funcionamento da residência oficial do Chefe do Executivo;
d) encaminhamento da matéria pertinente à desproporcionalidade entre o quantitativo de
ocupantes de cargos em comissão e efetivos da Casa Civil para exame nos autos da
prestação de contas do Governo do Estado; e e) envio de recomendação à administração do
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órgão, no sentido de guardar estrita observância às normas constitucionais, legais e de
gestão, bem como ao que determina este eg. Tribunal de Contas em suas decisões.
Solicitação de pauta para a presente assentada, fls. 17.502/17.503, conforme atestam o
extrato de intimações publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB de 05 de julho de
2022 e a certidão, fl. 17.504.
É o breve relatório.
PROPOSTA DE DECISÃO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO (Relator): In casu, no
tocante à formalização do Quarto Termo Aditivo, datado de 28 de janeiro de 2019, ao
Contrato n.º 03/2015, sem identificação de dotação orçamentária, os peritos deste Areópago
de Contas observaram que, desde a celebração do ajuste inicial com a empresa Planinvesti
Administração e Serviços Ltda., CNPJ n.º 02.959.392/0001-46 (posteriormente denominada
Up Brasil Administração e Serviços Ltda.), e, igualmente, nos seus anteriores aditivos, não
ocorreram as especificações dos créditos pelos quais correriam as despesas com as
necessárias indicações das classificações funcionais programáticas e das categorias
econômicas, Documento TC nº 35528/21.
Entrementes, não obstante a ausência desta identificação no instrumento contratual
realizado no ano de 2015, cuja situação perdurou até a assinatura do aditivo em 2019,
consoante manifestação do Ministério Público Especial, a informação da dotação
orçamentária consta inserta no Sistema de Avaliação de Conformidade de Contratos da
Controladoria Geral do Estado – CGE. Deste modo, referida falha, salvo melhor juízo, pode
ser ponderada, com o encaminhamento das devidas recomendações.
Por outro lado, ao analisarem os dispêndios na Ação 2610 – ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL,
no montante de R$ 121.597,34, os inspetores do Tribunal observaram o custeio de
passagens aéreas, hospedagens e traslados em favor de terceiros sem as identificações dos
eventuais beneficiários, concernentes às Notas de Empenhos n.º 55, 129, 549, 550, 754 e
806, cujo somatório alcançou R$ 107.367,84, todos em nome da empresa Classic Viagens e
Turismo Eireli, cuja situação vai de encontro à transparência da gestão pública.
Já ao tratarem do assistencialismo no âmbito da Casa Civil do Governador, não obstante a
sua previsão na Lei Estadual n.º 7.020/2001 e a sua regulamentação nos Decretos Estaduais
n.ºs 22.787/2002 e 24.191/2003, os técnicos da Corte evidenciaram que as concessões de
auxílios não se coadunam com a natureza jurídica do órgão, porquanto existente na
estrutura do Governo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, que atua nesta
seara. Ademais, também destacaram que os critérios legais e regulamentares deixam espaço
para a subjetividade nas decisões de outorgas das solicitações.
Por sua vez, a Secretária Executiva Chefe da Casa Civil do Governador, Dra. Íris Rodrigues
Dantas Cavalcanti, além de destacar a política de governança pública e o amparo legal da
competência supletiva de assistência social, apresentou tabela demonstrando a redução dos
gastos desta natureza ao longo dos anos. Ao compulsarmos o álbum processual, verificamos
que esta matéria também foi tratada em prestações de contas pretéritas, onde o Tribunal
decidiu enviar diversas recomendações, a exemplo da deliberação consubstanciada nos
autos do Processo TC n.º 05462/18 (ACÓRDÃO APL – TC – 00622/2018, de 29 de agosto de
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2018), em que este Sinédrio, ao examinar as contas relativas ao ano de 2017, decidiu indicar
medidas à gestão, com vistas a adoções de critérios objetivos nas concessões das ajudas
previstas na Lei Estadual n.º 7.020/2001, à luz dos princípios da impessoalidade, da
isonomia e da finalidade pública.
Por conseguinte, diante da reincidência da mácula em epígrafe e da constatação de que as
advertências deste Pretório de Contas não surtiram os devidos efeitos, além da devida
reprimenda e da necessidade de aplicação de multa a Dra. Íris Rodrigues Dantas Cavalcanti,
cabe, nesta oportunidade, as renovações de recomendações, desta feita no sentido da
administração da Casa Civil do Governador abster-se de executar possíveis ações de
assistência social, ante o não enquadramento destes auxílios como de caráter
comprovadamente assistencial, a inexistência de critérios objetivamente estipulados para
outorgas destes benefícios e a falta de qualquer relação entre as competências do órgão
com a efetivação destes dispêndios, conforme apuração técnica detalhada no relatório,
fls. 17.339/17.361.
Acerca do funcionamento da estrutura da Casa Civil do Governador, os especialistas deste
Sinédrio de Contas, diante da falta de maiores informações por parte da gestão do órgão
estadual, assinalaram, além de indícios de excessos de servidores disponíveis no órgão e de
aquisições de gêneros alimentícios, sinais de concessões de benefícios a funcionários em
duplicidade. Para tanto, enfatizaram compras expressivas de alimentos no exercício de 2019,
que, em sua maior parte, foram destinadas para atendimento de demandas da residência
oficial do Governador, cuja soma alcançou R$ 832.642,46, ao passo que, no ano anterior, o
montante foi de R$ 741.802,22.
Deste modo, ao alertarem que o fornecimento de refeições deve ser restrito às reais
necessidades e ao quantitativo de pessoas diariamente em atividade no local, os peritos da
Corte salientaram, conforme dados disponibilizados pelo órgão, a existência de 02 (dois)
residentes, de 31 (trinta e um) trabalhadores civis e de 58 (cinquenta e oito) policiais
militares, sem, contudo, a demonstração da composição das equipes de trabalho, de modo a
especificar o número de pessoas por dia em atividade. Além disso, questionaram a possível
duplicidade no recebimento de vantagens, em razão de servidores receberem amparos para
alimentações e realizarem suas refeições na residência do Governador.
Na análise da defesa, os inspetores deste Areópago repisaram, além da destinação de
benefícios em duplicidade a servidores, a falta de apresentação de controles efetivos que
detalhassem o quantitativo diário de trabalhadores e as necessidades do consumo de
gêneros alimentícios. Neste contexto, em razão da carência de fornecimento de informações
detalhadas, o Ministério Público especializado salientou a obstrução às atividades de
fiscalização, por força da impossibilidade de análise pelo Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba – TCE/PB da legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência dos gastos com
pessoal e com alimentos.
Assim, em que pese restar prejudicada a confirmação dos referidos indícios, visto que,
consoante relatado pela unidade de instrução do Tribunal, não foi possível adentrar nos
detalhes das refeições servidas, como também atestar o quantitativo de colaboradores
existentes em cada dia, já que funcionou o sistema de rodízio de pessoal, fica evidente, na
verdade, que a administração do órgão não foi transparente o suficiente para demonstrar a
composição das equipes de servidores civis e militares diariamente escaladas por turno de
trabalho, não dispondo, desta forma, a equipe técnica da Corte de dados suficientes e
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necessários para apontar eventuais pagamentos indevidos, o que limitou o exame da
matéria, cujos fatos implicam na imperativa cominação de penalidade à Ordenadora de
Despesas.
Ainda na seara relacionada à gestão de pessoal, os analistas deste Areópago de Contas
relataram que, no envio das folhas de pagamentos a este Tribunal, não se encontram
especificadas as informações relativas às lotações dos servidores vinculados à Casa Civil do
Governador, situação que deve ser acrescentada quando das próximas remessas de dados.
E quanto à desproporcionalidade entre o quantitativo de ocupantes em cargos efetivos e
comissionados, em comunhão com os entendimentos técnico e ministerial, referida
constatação é de responsabilidade do Governador do Estado, razão pela qual deve ser
determinado o traslado de cópia desta decisão para os autos do processo de
acompanhamento da gestão do Governo do Estado, exercício financeiro de 2022.
Feitas estas considerações, resta configurada a necessidade imperiosa de imposição de
multa na quantia de R$ 2.000,00 à gestora da Casa Civil do Governador, Dra. Íris Rodrigues
Dantas Cavalcanti, prevista no art. 56, inciso II, da Lei Orgânica do TCE/PB, atualizada pela
Portaria n.º 010, de 16 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB
do dia 17 de janeiro do mesmo ano. Entretanto, tendo em vista que as impropriedades
remanescentes caracterizam falhas de natureza formal, sem evidenciar dolo ou má-fé da
ordenadora de despesas, além da aplicação de mencionada coima de outras deliberações
correlatas, suas contas devem ser julgadas regulares com ressalvas, ex vi do disposto no
art. 16, inciso II, da LOTCE/PB, in verbis:

Art. 16 - As contas serão julgadas:
I – (omissis)
II – regulares com ressalvas, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

Nada obstante, caso surjam novos fatos ou provas que interfiram, de modo significativo, nas
conclusões alcançadas, esta decisão poderá ser revista, conforme determina o art. 140,
§ 1º, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba – RITCE/PB.

Ex positis, proponho que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB:
1) Com fundamento no art. 71, inciso II, c/c o art. 75, cabeça, da Constituição Federal, no
art. 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso I, da
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual
n.º 18/1993), JULGUE REGULARES COM RESSALVAS as CONTAS DE GESTÃO da
ORDENADORA DE DESPESAS DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR – CCG, Dra. Íris Rodrigues
Dantas Cavalcanti, CPF n.º 010.300.044-55, relativas ao exercício financeiro de 2019.
2) INFORME à supracitada autoridade que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas
constantes dos autos, sendo suscetíveis de revisão se novos acontecimentos ou achados,
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inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo
fundamental, nas conclusões alcançadas.
3) Com base no que dispõe o art. 56, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas
Estado da Paraíba – LOTCE/PB, APLIQUE MULTA à administradora da Casa Civil
Governador, Dra. Íris Rodrigues Dantas Cavalcanti, CPF n.º 010.300.044-55, no valor
R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente a 32,22 Unidades Fiscais de Referência
Estado da Paraíba – UFRs/PB.

do
do
de
do

4) FIXE o prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento voluntário da penalidade,
32,22 UFRs/PB, ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme
previsto no art. 3º, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 7.201, de 20 de dezembro de 2002, com a
devida comprovação do seu efetivo adimplemento a esta Corte dentro do prazo estabelecido,
cabendo à Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, no interstício máximo de 30 (trinta) dias
após o término daquele período, velar pelo cumprimento da deliberação, sob pena de
intervenção do Ministério Público Estadual, na hipótese de omissão, tal como previsto no
art. 71, § 4º, da Constituição do Estado da Paraíba, e na Súmula n.º 40 do eg. Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba – TJ/PB.
5) ENVIE recomendações no sentido de que a Secretária Executiva Chefe da Casa Civil do
Governador, Dra. Íris Rodrigues Dantas Cavalcanti, CPF n.º 010.300.044-55, não repita as
irregularidades apontadas no relatório da unidade técnica deste Tribunal e observe, sempre,
os preceitos constitucionais, legais e normativos, abstendo-se, inclusive, de executar ações e
dispêndios assistencialistas, notadamente diante do não enquadramento destes auxílios com
as competências do órgão, conforme apuração evidenciada no relatório técnico,
fls. 17.339/17.361 dos autos.
6) Independentemente do trânsito em julgado da decisão, DETERMINE o traslado de cópia
desta decisão para os autos do processo de acompanhamento da gestão do Governo do
Estado, exercício financeiro de 2022, Processo TC n.º 00226/22, objetivando o exame da
desproporcionalidade entre o quantitativo de ocupantes de cargos efetivos e comissionados
no âmbito da Casa Civil do Governador.
É a proposta.

Assinado

2 de Agosto de 2022 às 09:08

Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado

1 de Agosto de 2022 às 08:34

Cons. Subst. Renato Sérgio Santiago Melo
RELATOR

Assinado

1 de Agosto de 2022 às 11:25

Manoel Antônio dos Santos Neto
PROCURADOR(A) GERAL EM EXERCÍCIO

