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ACÓRDÃO APL – TC 00247/20

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual advinda da Secretaria de
Estado da Educação - SEE, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do
Senhor ALESSIO TRINDADE DE BARROS (ex-Secretário).
A matéria foi analisada pelo Órgão de Instrução deste Tribunal, lavrando-se o
Relatório PCA (fls. 1552/1654), de Autoria dos Técnicos de Contas Públicas (TCP) José Alberto
Góes Siqueira e Patrícia Santos Sousa de Araújo e das Auditoras de Contas Públicas (ACP)
Chrystiane Mariz Maia Pessoa, Ana Lúcia da Silva Santos Pereira e Fabiana Maria Mendes Valença
Pascoal, subscrito pela Chefe de Divisão, ACP Ludmila Costa de Carvalho Frade, e pela Chefe de
Departamento, ACP Maria Zaira Chagas Guerra Pontes, com as colocações e observações a seguir
resumidas:
1. A Secretaria de Estado da Educação – SEE, assim denominada através da Lei
9.332/2011, de 25/01/2011, tem por finalidade:
a) Coordenar e executar a política de governo nas áreas de educação e cultura;
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b) apoiar a ação educativa em matéria doutrinária e de planejamento, a partir dos
Planos Estadual de Educação;
c) orientar e gerenciar o planejamento do ensino e as atividades gerais das
instituições de ensino do Estado, inclusive com a efetivação de um processo de
integração Escola x Comunidade;
d) planejar e efetivar as ações pertinentes à execução do Censo Educacional,
abrangendo: escolas, professores, turmas, alunos e materiais, dimensionando os
recursos utilizados;
e) gerenciar a repartição, a transferência e a aplicação de recursos destinados à
educação;
f) promover o desenvolvimento de estudos, objetivando a melhoria de desempenho
do Sistema Estadual de Educação;
g) gerenciar a infraestrutura administrativa e exercer a coordenação pedagógica
das instituições educacionais de ensino no âmbito estadual;
h) gerenciar a assistência aos estudantes carentes;
i) integrar a atuação de instituições de ensino federais, estaduais e municipais; e
j) gerenciar a educação especial e coordenar ações para a inserção no mercado de
trabalho dos portadores de necessidades especiais.
2. A SEE possui 14 Gerências Regionais de Ensino - GREs distribuídas por todo o
Estado, junto às quais estavam vinculadas em torno de 766 escolas estaduais em 2015, localizadas
nos 223 municípios paraibanos. As regionais possuem sede em João Pessoa, Guarabira, Campina
Grande, Cuité, Monteiro, Patos, Itaporanga, Catolé do Rocha, Cajazeiras, Sousa, Princesa Isabel,
Itabaiana, Pombal e Mamanguape, estando vinculadas ainda as seguintes entidades: Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB), Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência
(FUNAD) e Fundação Casa do Estudante da Paraíba (FUNECAP).
3. O encaminhamento da prestação de contas foi realizado dentro do prazo legal, em
conformidade com a determinação normativa deste Tribunal.

3/45

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04231/16
4. Para subsidiar a análise da PCA, a Auditoria realizou diligência junto à SEE, nos
períodos de março a maio de 2016, obtendo documentos e informações de natureza contábilfinanceira, operacional e administrativa:
4.1. Nesta mesma época foram inspecionadas a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª
e 13ª Gerências Regionais de Ensino e as Escolas previamente selecionadas
pertencentes às referidas regionais;
4.2. Neste período foram também visitados os almoxarifados localizados no Bairro
de Mangabeira, pertencentes à Secretaria de Estado da Educação e os de
Guarabira e Campina Grande (São José da Mata) pertencentes à 2ª e 3ª GRE’s,
respectivamente.
5. De acordo com a Lei 10.437/2016, a despesa fixada para o exercício de 2015 foi
da ordem de R$1.527.644.600,00, correspondente a 13,61% do orçamento do Estado. Em função da
abertura de créditos adicionais e anulações de dotações ao longo do exercício, o orçamento final da
SEE passou a ser de R$1.482.289.671,86:

6. Desde o exercício de 2012, as 14 GREs tornaram-se unidades orçamentárias da
Secretaria de Estado da Educação, dispondo de orçamentos individuais, com dotações consignadas
para execução de ações com vistas ao Desenvolvimento e Manutenção de cada uma delas. De acordo
com o Quadro de Detalhamento de Despesas da LOA de 2015, Lei 10.437/16, foram orçados os
seguintes valores para cada gerência:
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7. Foram executadas despesas na cifra de R$1.087.347.112,99.
8. As despesas, por elementos, se comportaram, conforme quadro a seguir:
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9. Com relação às fontes de recursos as despesas assim se comportaram:

10. A movimentação de servidores se comportou da seguinte forma:

11. A Auditoria indicou divergências de informações entre o quantitativo de pessoal
informado pela Secretaria de Estado de Educação durante inspeção “in loco” (Documento TC
27968/16) e o que está registrado no SAGRES sendo: comissionado (424), efetivo ativo (666), efetivo
e comissionado (720) e prestador de serviços (3.804), contratos emergenciais (873), requisitados (4)
e outros (45).
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12. Segundo a Relação de Convênios que compõe a prestação de contas, no exercício
de 2015, foram firmados 460 convênios, no valor total de R$108.028.341,37, sem, contudo,
especificar vigência, fonte de recurso, conta bancária e movimentação financeira ocorrida no
exercício, bem como até o exercício. Além disso, a citada relação não compreende os convênios
celebrados em anos anteriores e ainda vigentes em 2015. A Controladoria Geral do Estado – CGE,
por sua vez, registrou no Sistema de Controle de Convênios (SISCONVÊNIOS) a celebração de 413
ajustes em 2015, através da SEE, que juntos perfazem o montante de R$98.232.816,11. A Auditoria
detalhou os objetos por gênero:

12.1. Foi celebrado o Convênio 300/2015 com o Centro Cultural de São Francisco –
CCSF, no montante de R$450.000,00, que teve por objeto a manutenção e
funcionamento do Centro Cultural de São Francisco, com atividades culturais
que favorecem o conhecimento do acervo permanente, a realização de
exposições de arte contemporânea, concertos e recitais, desenvolvimento de
projetos de arte-educação com as escolas da rede pública e privada e a consulta
aos livros de arte e história (Documento TC 28455/16), que deveria ter sido
celebrado pela a Secretaria de Estado da Cultura que possui atribuições voltadas
ao objeto definido no ajuste;
12.2. Sobre o programa PACTO pelo Desenvolvimento Social da Paraíba, o qual
constitui uma ação realizada pelo Governo do Estado em parceria com as
Prefeituras através da descentralização dos recursos públicos nos repasses
realizados em benefício da população, com o fito de promover a melhoria dos
indicadores sociais de cada Município por meio de uma contrapartida solidária
pactuada, a Auditoria observou os números entre 2011 e 2014:
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a) Apontou divergências de informações respeitantes aos valores conveniados e
liberados, conforme informações captadas da Secretaria e Estado da Educação,
da Controladoria Geral do Estado – CGE, da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento e da Articulação Municipal – SEDAM e informações das
prestações de contas de 2013 e 2014:
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b) Detectou que em 2015 não houve a celebração de convênios do tipo “Pacto
para o Desenvolvimento Social da Paraíba”, entretanto, constata-se a
formalização de 105 convênios pela Secretaria de Estado da Educação com
diversos Municípios do Estado da Paraíba, cuja soma passa dos 14.500 mil, no
apagar das luzes do exercício, mais precisamente em 29/12/2015, com objetos
similares àqueles convênios, quais sejam: reforma e ampliação de escolas
municipais, construção de quadras esportivas; aquisição de equipamentos
(computadores, impressoras, geladeiras, fogões industriais, liquidificadores
industriais, datashows, aparelhos de ar condicionado, etc), aquisição de bens
duráveis (carteiras escolares, conjuntos para professor, veículos de passeio,
veículos de carga e ônibus escolares) e até compra de tablets e livros para o
acervo de bibliotecas, em detrimento de escolas da rede estadual.
13. Conforme Anexo Eletrônico “Relação Contendo os Procedimentos Licitatórios
Iniciados ou Executados no Exercício”, foram realizados 25 Inexigibilidades de Licitação, 7
Dispensas, 8 Pregões e 6 Compras Diretas:
13.1. Contratos prorrogados por inúmeras vezes, sem demonstração de interesse da
administração pública ou de condições mais vantajosas:

13.2. A Auditoria constatou, através de inspeção in loco, Documento TC 29.228/16,
que foi realizada a Dispensa de Licitação número 001/2015 que findou no
Contrato 006/2015, para contratação de veículos destinados ao transporte
escolar, no sentido de atender à demanda da Secretaria de Educação de Estado
da Educação, nas unidades educacionais da rede vinculada à 9ª Região de
Ensino”, pelo valor de R$496.080,00. A dispensa de licitação se baseou no artigo
24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Porém, a Auditoria não vislumbrou caso de
emergência ou calamidade pública;
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13.3. Foram iniciados 25 processos de inexigibilidades na Secretaria de Educação da
Paraíba, no exercício de 2015, segundo informações repassadas em inspeção in
loco. Os processos concluídos foram, em sua maioria, para aquisição de material
didático. Dos 46 procedimentos licitatórios realizados no exercício de 2015, 25
deles, o que corresponde a 54%, foram inexigibilidades de licitação. Dos 25
procedimentos de inexigibilidade, 22(88%) foram realizados para aquisição de
livro ou material escolar:
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13.4. Não ficou devidamente demonstrada a exclusividade dos processos de
inexigibilidade baseados no art. 25, I, 8.666/93 que diz ser inexigível o processo
licitatório para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local
em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes, sendo esses
processos considerados irregulares, por parte da Auditoria;
13.5. Houve o cotejo analítico:
a) do Contrato 0248/2010, celebrado com a empresa FORÇA ALERTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, no valor mensal de
R$180.221,18 (R$2.162.654,16 – valor para 12 meses), com o objeto da
prestação de serviços especializados de segurança/vigilância para defesa do
patrimônio público estadual de maneira ostensiva armada/desarmada para a sede
do prédio da Contratante, como para os demais órgãos vinculados; e
b) do Contrato 0253/2010, celebrado com a empresa CONTRATE SERVIÇOS
LTDA, no valor mensal de R$62.700,00 (R$501.600,00 – valor para 08 meses),
com o objeto a prestação de serviços de conservação, higienização e limpeza
destinada a Secretaria de Estado da Educação e Cultura, em que a Auditoria
teceu restrições.
14. No relatório inicial não consta menção a denúncias referentes ao exercício sobe
análise e em consulta ao TRAMITA há referência, constante como de 2015 (Processo TC 07052/18),
tratando de acumulação de cargo por parte de uma servidora da Secretaria de Estado da Educação. O
processo se encontra no DEA para análise.
15. Quanto aos aspectos operacionais (fls. 1558/1693) após as diligências realizadas
de fevereiro a maio de 2016, o relatório revela, em resumo:
15.1. Metas físicas em geral:
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15.2. Metas físicas do Orçamento Democrático (OD):

15.3. Quantidade de matrículas em todas as etapas de ensino entre 2013/2015:
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15.4. Despesa por fonte e nível de ensino:
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15.5. Visitas a 86 escolas estaduais em 48 Municípios, dentre 766 unidades de ensino
do Estado, envolvendo 12 das 14 Gerências Regionais, com a classificação da
situação encontrada, enfocando instalações, equipamentos, infraestrutura,
laboratórios (informática, robótica, matemática e ciências), bibliotecas, quadras
esportivas e internet:
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15.6. Quadro de professores das escolas visitadas:

Ao término da análise envidada, foram listadas irregularidades. O responsável foi
notificado para se pronunciar. Após solicitar e obter prorrogação de prazo (fl. 1660), apresentou o
Documento TC 48318/16 (anexado aos autos às fls. 1662/2584), sendo analisado pelo Órgão de
Instrução, em relatório de fls. 2665/2716, subscrito pela TCP Patrícia Santos Sousa de Araújo e pela
ACP Ana Lúcia da Silva Santos Pereira, com a chancela da ACP Ludmilla Costa de Carvalho Frade
(Chefe de Divisão) e Maria Zaira Chagas Guerra Pontes (Chefe de Departamento).
Após o exame da defesa, a Auditoria considerou remanescentes, de responsabilidade
do Senhor ALESSIO TRINDADE DE BARROS, as seguintes irregularidades:
1)
Fragilidade no planejamento orçamentário do Órgão, constatada pela
desconformidade entre a despesa planejada (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) e a
realizada.
2)
No QDD da Secretaria de Educação não há identificação das Demandas do
Orçamento Participativo, assim, não há como identificá-las, configurando-se a falta de transparência.
3)

Irregularidades das Gerências Regionais de Ensino (G.R.E’s inspecionadas):
a) Ausência do atesto nas notas fiscais e comprovantes de despesas, bem como
dos serviços realizados ou recebimento do material;
b) Ausência de controle de estoques;
c) Ausência de caminhão ou outro veículo à disposição das Gerências
Regionais, para transportar os bens e equipamentos a serem repassados dos
depósitos das GRE’s para as escolas, o que dificulta o transporte de bens, haja
vista o custo de tais serviços;
d) Ausência de comprovação de visitas regulares as escolas Estaduais por parte
do apoio pedagógico;
e) Deficiência no quadro de pessoal quanto aos orientadores pedagógicos e
supervisores escolares.
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4)

Irregularidade da 2ª GRE:
a) Grande quantidade de livros armazenados no depósito em ambiente
inadequado, escuro e empoeirado, em área de risco;
b) Outros equipamentos sendo armazenados em local anteriormente destinado a
garagem, não sendo um local apropriado em decorrência da falta de segurança
do imóvel.

5)

Irregularidade da 3ª GRE:
a) Não há controle dos materiais e equipamentos existentes, tampouco um
funcionário responsável pela guarda e distribuição dos mesmos, os
equipamentos não estão adequadamente guardados;
b) O ambiente é escuro e empoeirado;
c) Localizado numa área de risco;
d) Não existem EPIS’s, carrinhos para facilitar o transporte e extintores de
incêndio.

6)

Constatações decorrentes das inspeções às escolas (86 unidades inspecionadas):
a) Elevado número de escolas com deficiência na estrutura física e instalações
(maior parte se encontra em estado deplorável);
b) Laboratórios de informática, em sua maior parte, com diversas máquinas
avariadas, não instaladas e relevante contingente de escolas desprovidas desses
laboratórios;
c) Maior parte das Escolas de Nível Médio sem o laboratório de robótica e
quando possuem os kits de robótica, não há local apropriado para as atividades,
estando boa parte dos equipamentos encaixotados;
d) IDEM, com relação aos laboratórios de matemática;
e) Maior parte das Unidades Escolares não dispõe de laboratório de ciências e
percentual relevante de laboratórios obsoletos;
f) Escolas desprovidas de bibliotecas em número relevante, além de haverem
outras em que não há o devido funcionamento;
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g) Maior parte dos educandários não dispõe de quadra poliesportiva e quando
possuem, as quadras estão estruturalmente comprometidas;
h) Situação da internet nas unidades escolares de extrema precariedade, muitas
delas sem qualquer sinal para acessar a WEB;
i) Indicadores gerais das escolas da rede estadual de ensino da Paraíba
demonstrando que, apenas 9,30% das escolas estão em situação boa, e nenhuma
das que foram visitadas estão em situação ótima, sendo que, mais de 70% das
unidades escolares está em situação abaixo do aceitável.
7)

Evasão escolar média das escolas visitadas muito alta (12,6%).

8)
Excesso de prestadores de serviços (37,1%), na função de docência, o que
deprecia o ensino e com violação ao art. 37, II da Carta Magna.
9)

Existência de professores sem graduação, descumprindo a qualificação exigida

10)

Professores com graduação, mas com outra formação acadêmica.

pelo MEC.

11) Quadros resumidos de profissionais da educação nas categorias funcionais de
supervisor educacional, orientador/coordenador pedagógico, tanto nas unidades escolares como nas
gerências regionais de ensino.
12) Inexistência de profissional da educação na categoria funcional de
psicopedagogo nas unidades escolares.
13) Permanência por tempo indeterminado de professores contratados, com salários
bem menores do que o piso nacional do magistério e sem perceber o terço constitucional de férias.
14) Pessoal admitido anteriormente a 05/10/1988, permanecendo até os dias atuais
no quadro de prestadores de serviços ou protempore, quando deveriam pertencer ao quadro
permanente.
15)

Ineficiência na gestão dos laboratórios de informática da rede pública estadual

de ensino.
16) Não efetividade nas despesas para implantação do sistema wireless nas unidades
escolares, em virtude do valor pago ser relevante e a morosidade na implantação dos equipamentos,
não havendo operacionalidade na quase totalidade das escolas a serem beneficiadas, devendo ser
acompanhada a total execução.
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17) Bens mal acondicionados e desorganização no almoxarifado da SEE, além da
falta de planejamento para se detectar a real necessidade dos itens adquiridos.
18)

Ausência de estratégias de distribuição dos bens adquiridos pela SEE,

demonstrando ineficiência na gestão dos bens do almoxarifado da Secretaria.
19) Gerências Regionais e escolas servindo como depósitos de bens (extensões do
almoxarifado) da SEE.
20)

Grande quantidade de livros armazenados no almoxarifado sem justificativa

21)

Segurança precária dos Almoxarifados.

22)

Falta de controle dos estoques nos Almoxarifados.

plausível.

23) Livros desatualizados conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
cabendo o ressarcimento aos cofres públicos do valor R$1.738.746,60.
24) Inconsistência de dados fornecidos através do Documento TC 27413/15 e do
SAGRES, relativos a pessoal.
25)

Registros inconsistentes dos Restos a pagar Processados e Não Processados no

SIAF.
26) Despesas por meio de adiantamentos (R$2.502.908,56),
erroneamente, uma vez que não foi empenhado na situação 3 (Suprimento de Fundos).
27)

registrado

Prorrogação de contratos em desconformidade com o art. 57, da Lei no 8.666/93.

28) Dispensa de licitação sem comprovação de situação de emergência ou
calamidade pública.
29) Não demonstrada a exclusividade nos processos de inexigibilidade baseados no
art. 25, I, 8.666/93.
30)

Prorrogação de contrato em desconformidade com o artigo 57, II, da Lei

31)

Inexistência de frequência dos prestadores de serviço.

32)

Prorrogação de contrato em desconformidade com o artigo 57, II, da Lei

8.666/93.

8.666/93.
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33) Contrato nº 0253/2010 houve um ajuste irregular no valor contratual através do
Décimo Termo Aditivo.
34) Envio da Relação de Convênios na prestação de contas em desacordo com as
determinações contidas no art. 11, inciso III, da Resolução Normativa RN – TC 03/2010.
35) Divergência entre os dados da prestação de contas e os registros da Controladoria
Geral do Estado – CGE quanto ao número e ao valor dos convênios celebrados pelo Estado, através
da Secretaria de Estado da Educação – SEE.
36) Celebração de convênio para manutenção de Centro Cultural, cujo objeto foge
das atribuições da SEE.
37) Não atendimento da solicitação feita em inspeção in loco sobre as liberações
anuais de recursos relativas aos convênios do PACTO na área de educação, o que evidencia falta de
controle da SEE sobre o montante das liberações efetuadas anualmente.
38) Celebração de 105 convênios em 29/12/2015, num montante de
aproximadamente 14.500 mil, para a aquisição de bens equipamentos, além da melhoria das
instalações de escolas municipais, em vez de incrementar a aplicação dos recursos nas escolas da
própria rede estadual que carecem de melhorias, reformas, equipamentos, bens duráveis, etc.
39) Falta de descrição das ações efetivamente desenvolvidas pelo CONFUNDEB no
Relatório de Atividades apresentado e não disponibilização de todas as atas das reuniões realizadas
no período, inviabilizando a avaliação da sua atuação ao longo do exercício em apreço, inclusive das
incumbências estabelecidas no art. 24, § 9º, da Lei 11.494/2007.
40) Ausência do parecer do CONFUNDEB a respeito da aplicação dos recursos do
Fundo como peça integrante da prestação de contas em apreço, contrariando o art. 27, Parágrafo
único, da Lei 11.494/2007.
O Ministério Público de Contas, através do Procurador Bradson Tibério Luna Camelo
(fls. 2721/2730), opinou pelo (a):
“a) ATENDIMENTO PARCIAL aos requisitos de gestão fiscal responsável,
previstos na LC n° 101/2000;
b) JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE das contas em análise, de
responsabilidade do Sr. Alessio Trindade de Barros, referentes ao exercício financeiro de 2015;
c) IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ao Sr. Alessio Trindade de Barros no valor de R$
695.193,60, em razão da aquisição de livros desatualizados em relação ao Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa;
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d) APLICAÇÃO DE MULTA àquela autoridade por transgressão a normas
constitucionais e legais, nos termos do artigo 56, II e III, da Lei Orgânica desta Corte (LC n° 18/93);
e) RECOMENDAÇÃO à atual gestão da Secretaria e Educação e Cultura do Estado
da Paraíba no sentido de: a) guardar estrita observância às normas consubstanciadas na
Constituição Federal, sobremaneira, aos princípios norteadores da Administração Pública, assim
como às normas infraconstitucionais pertinentes, em especial, as que regem os procedimentos
licitatórios e contratos; b) aperfeiçoar o sistema de controle patrimonial; c) Melhorar o
planejamento orçamentário da pasta, para garantir maior correspondência entre o que foi planejado
com o que foi executado; d) adotar as medidas necessárias para garantir o acompanhamento e
controle centralizado dos projetos realizados pelo Órgão; e) editar normas e procedimentos
dirigidos às escolas, orientando-as quanto à destinação a ser dadas aos bens inservíveis, tais como
cadeiras, carteiras quebradas, computadores danificados, etc;
f) INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM para providências que
entender necessárias quanto aos indícios de crimes constatados nestes autos”.
Após a inserção de Acórdão AC2 – TC 00164/17 referentes à ARP (fls. 2731/2733)
para aquisição de mobiliário, os autos retornaram ao MPC que, em cota do mesmo Procurador (fls.
2735/2736), concluiu:
“Pelo exposto, este Representante do Ministério Público de Contas sugere que a
análise dos gastos decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços nº 15/2015 seja realizada pela
Auditoria, nos termos do item 2 do Acórdão AC2-TC-00164/17. Por oportuno, caso não seja
encontrada qualquer irregularidade pelo Órgão Técnico, fica ratificado o Parecer nº 0222/17 de
fls.2721/2730, não havendo mais motivos para que os autos retornem para esse Parquet”.
Com a anexação da petição (fls. 2737/2901) e do memorando (fls. 2925/2995),
enviados pelo intressado, e de cópias de Acórdãos (fls. 2977/2999 e 3000/3003), referentes à
aquisição de kits escolares e computadores, os autos foram devolvidos à Auditoria que, em relatório
de complementação de instrução de fls. 3004/3010, da lavra da ACP Juliana de Lourdes Melo
Ferreira, chancelado pelo Chefe de Dicvisão, ACP Sebastião Taveira Neto, considerou sanada a
irregularidade relativa à aquisição de livros desatualizados.
Novamente chamado aos autos o MPC, agora em cota da Procuradora Isabella Barbosa
Marinho Falcão (fls. 3013/3017), analisou o último relatório da Auditoria e conluiu:
“Em sede de Relatório de Complementação (fls. 3004/3010), a Auditoria se
manifestou da seguinte forma acerca dos documentos colacionados e do acompanhamento dos gastos
pertinentes à Ata de Registro de Preços 015/2015:
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Com relação à aquisição de livros desatualizados, às fls. 2878, foi anexado Parecer
Técnico reconhecendo a existência de livros adquiridos em desacordo com as novas
regras da gramática, requerendo a troca. Às fls. 2889/2892 constam Termos de
Devolução de Material, com assinaturas dos recebimentos às fls. 2896 e 2898/2901.
Ante o exposto, com relação ao contrato com a empresa BAGAÇO DESIGN LTDA, esta
Auditoria observou o pagamento, no exercício de 2016, de R$ 1.035.814,80, bem como,
de acordo com a documentação acostada, houve a troca dos livros que estavam em
desacordo com as novas regras ortográficas.
No que se refere à Cota expedida pelo MPjTC, para acompanhamento da execução dos
gastos relacionados com a Adesão à Ata de Registro de Preços 015/2015 (INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MÓVEIS KUTZ LTDA), cujo objeto foi aquisição de mobiliário para
a Secretaria de Estado da Educação, esta Auditoria realizou pesquisa no Sagres,
exercícios 2015 e 2016, verificando, no exercício de 2015, o empenho no valor de R$
10.600.000,00, sem nenhum pagamento; e, no exercício de 2016, empenhos no total de
R$ 9.185.788,00, com pagamento de R$ 8.985.788,00 (saldo de R$ 200.000,00).

Observa-se que os livros que estavam desatualizados em relação ao Novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa foram substituídos, conforme comprovam os Memorandos de
Recebimento de fls. 2868/2869 e 2880 e documentação comprobatória acima citada pela Auditoria.
Desta forma, não existe mais motivos para manutenção da imputação de débito sugerida no Parecer
Ministerial Parecer nº 0222/17 (fls.2721/2730).
No que tange ao Registro de Preços 015/2015, verifica-se que o referido procedimento
foi julgado regular por esta Corte de Contas e que os valores empenhados e pagos se encontram em
conformidade com o Contrato nº 69/2015 (fls. 128/135 do Proc. TC nº. 16642/15). Assim, não existem
motivos para qualquer manifestação deste Parquet sobre a matéria, uma vez que não foi detectada
qualquer nova irregularidade pela Auditoria e os valores empenhados e pagos estão em
conformidade com o acordado.
Ante o exposto, este Membro do Ministério Público de Contas ratifica o Parecer
Ministerial nº 0222/17 (fls.2721/2730), à exceção do item que pugna pela imputação débito
concernente à aquisição de livros desatualizados em relação ao Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, o qual deve ser suprimido”.
O processo foi agendado para a presente sessão, com as notificações de estilo.
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VOTO DO RELATOR
É na Constituição Federal que se encontra a moldura jurídica básica do controle da
gestão pública brasileira. Merece destaque desde já o fato de que a destinação de todos os dinheiros
do erário, por essa qualidade e origem, exige providências que assegurem da melhor forma possível
o seu bom emprego, evitando quaisquer desvios de finalidade.
Assim, a despesa pública deve obedecer a sérios critérios na sua realização e
comprovação, respeitando não apenas a cronologia das fases de sua execução, mas também todos os
demais princípios constitucionais que norteiam a pública gestão, sob pena de responsabilidade da
autoridade competente.
No ponto, as irregularidades apontadas pela Auditoria, aqui reproduzidas com os
números de 01 a 40, podem ser congregadas em três grupos: (1) Planejamento e Administração; (2)
Gestão Operacional; (3) Contratos, Licitações e Convênios.

No primeiro, o do Planejamento e Administração (itens 1, 2, 24 a 26, 39 e 40), estão
listadas irregularidades tangentes à formação e execução do orçamento, transparência de informações
e atuação do controle social.
O orçamento público nosso, no decorrer de sua evolução, ganhou status de verdadeiro
plano de trabalho ou programa de governo a ser perseguido em seus objetivos e metas, desgarrandose do arcaico conceito de peça meramente contábil e burocrática para amoldar-se à finalidade genérica
da Atividade Financeira do Estado, qual seja, a realização do bem comum de forma sustentável,
através da otimização dos recursos públicos (humanos, financeiros e patrimoniais) e aplicação
buscando sempre resultados úteis à coletividade (eficiência, eficácia e efetividade).
Modernamente, a formalização desse plano de trabalho deve restar consignada em três
instrumentos de planejamento, mencionados constitucionalmente: a) o Plano Plurianual (PPA), a
indicar o planejamento macro da administração pública, desenvolvido em níveis integrados e
sincronizados, compostos de diretrizes, objetivos e metas para a ação governamental; b) as Diretrizes
Orçamentárias, elaboradas de acordo com a política de governo delineada no Plano Plurianual,
detendo, dentre outras funções, as de priorizar as metas para cada exercício e orientar a elaboração
do respectivo Orçamento; e, finalmente; c) o próprio Orçamento, quantificando, de acordo com a
capacidade financeira do ente federado, o programa de governo inserido no Plano Plurianual e nas
Diretrizes Orçamentárias, através de técnicas adequadas, dividindo as tarefas por funções,
subfunções, programas, projetos, atividades, com seus respectivos elementos de despesa.
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E para autorizar a ação governamental desejada pelo sistema de planejamento público,
a sua aprovação por LEI1, em sentido formal, como outorga popular2 a legitimar os atos de obtenção,
gerenciamento e aplicação dos recursos públicos.
Com o advento da Lei Complementar 101/2000 (a conhecida Lei de Responsabilidade
Fiscal) houve a inserção, no sistema orçamentário, do instituto da participação popular, a ser
implementado pelo Poder Executivo ainda na fase de elaboração do planejamento, visando aproximar
ainda mais o plano de governo da vontade do povo ou da efetiva realização do bem comum
sustentável, facultando à sociedade (logo, dever jurídico do Estado), não mais apenas a influência
indireta na formalização do orçamento, mas sim direta, como corolário à cidadania.
O relatório da Auditoria (fls. 1555/1558) quantifica a despesa orçada em favor da
Secretaria na cifra de R$1.166.464.000,00 e sua execução no valor de R$1.087.347.112,99, o que
corresponde a 93,2% do estimado. A informação ao tempo em que representa coerência entre o
binômio previsão/execução, sinaliza cumprimento constitucional de execução do orçamento através
de seus programas e créditos autorizados:
Constituição Federal de 1988.
Art. 167. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os
créditos orçamentários ou adicionais;
No campo da participação popular, transparência e controle social, o relatório da
Auditoria, em suas fls. 1558/1562, relaciona as metas gerais da Secretaria, bem como aquelas
específicas do chamado orçamento democrático.
Quanto às metas gerais aponta 23: 12 com o cumprimento integral, algumas até
ultrapassando o marco estabelecido; 05 com resultados parciais; e 06 com valores não informados.
Eis o quadro:

1
2

Lei: do Plano Plurianual (PPA), de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamentária Anual (LOA).
CF/88, art. 1º, parágrafo único. “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente (...)”.
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No caso do orçamento democrático, eis o quadro de fls. 1561/1562:

Em que pese alguns programas e ações constantes do Quadro de Detalhamento de
Despesas (QDD) haverem sido executados em valores dissonantes ao planejamento é de se destacar
as várias metas alcançadas ou superadas durante o exercício, conforme se pode colher dos quadros.
Com variações individuais para mais ou para menos, no geral as despesas destacadas no orçamento
democrático foram executadas em 75,4%.
Sobre a atuação do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, este foi criado pela Lei Estadual 8.250, de 18 de junho 2007, alterada pela Lei
Estadual 8.310, de 22 de agosto de 2007, é constituído por 12 (doze) membros e possui atribuições
de acompanhar, fiscalizar e controlar a repartição, a transferência e aplicação dos recursos do
FUNDEB, de supervisionar a realização do Censo Educacional Anual e a elaboração da proposta
orçamentária anual no âmbito de suas respectivas esferas de atuação, bem como de examinar os
registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos
repassados ou retidos à conta do Fundo.
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A Auditoria observou que, em vista do não envio de algumas informações relativas às
atividades do Conselho, ficou prejudicada a avaliação da atuação do mesmo ao longo do exercício.
Também observou que não foi enviado o parecer do mencionado Conselho a respeito da aplicação
dos recursos do Fundo como peça integrante da prestação de contas em apreço, contrariando o art.
27, parágrafo único, da Lei 11.494/2007. Embora registradas as ausências, o Órgão Técnico não
mencionou prejuízo a análise e às conclusões da prestação de contas, propriamente dita, cabendo
recomendações à atual gestão para que adote medidas visando encaminhar os documentos, conforme
preceitua a legislação.
No mais, é de se considerar a frustração de receitas ocorrida no exercício de 2015 no
Governo do Estado, quando foram previstas receitas orçamentárias da ordem de R$9.116.475.057,00,
sendo arrecadadas R$8.043.204.514,07, conforme apresentado no Balanço Orçamentário a seguir
reproduzido:
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A situação descrita, certamente impactou na realização dos programas e ações da
Secretaria de Estado da Educação que teve previsão de gastos de R$1.166.464.000,00, sendo
realizados R$1.087.347.112,99.
Todo o complexo de programas e ações também se monstra coerente com as diretrizes
e objetivos da Secretaria. Assim, as falhas identificadas devem ser objeto de ressalvas e
recomendações no julgamento das contas.

No segundo grupo, o da Gestão Operacional (itens 3 a 22), estão listados fatos
relacionados a diligências realizadas.
Na atualidade, esse tipo de abordagem é subsidiado por um procedimento que carrega
terminologia de Levantamento e tem até normativo próprio neste Tribunal. Conforme disciplinado na
Resolução Normativa RN – TC 06/2017, tem por finalidade: I - conhecer a organização e o
funcionamento de órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado e dos
Municípios, incluindo fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim como dos
sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis,
financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais; II- identificar objetos e instrumentos de
fiscalização; e III- avaliar a viabilidade da realização e fiscalizações.
A necessidade, a oportunidade e a periodicidade de realização de levantamentos
deverão observar os critérios de significância estratégica, materialidade e vulnerabilidade, assim
como previsão de futuras ações de controle em áreas ou assuntos específicos sobre os quais exista
pouca informação disponível.
Todos esses atributos e nuances estão presentes na área da educação pública, daí se
festejar o brilhante e diferenciado trabalho realizado pela Auditoria, em que se buscou evidenciar um
conjunto de práticas de gestão estatal voltado para a conquista de melhores resultados concretos no
emprego dos recursos da sociedade.
Essa é a linha contemporânea a ser trilhada pelo sistema orçamentário público. Como
já dito, o orçamento público ganhou status de verdadeiro plano de trabalho. O olhar dos Tribunais de
Contas para o resultado da gestão em harmonia com os anseios da sociedade – legitimidade - é prática
cada vez mais evidente. É que, 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.
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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 Nóbrega3, 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 foco, tão somente no último, pode leva-lo 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”.4

3

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.

4

VALE, Carlos. Auditoria Pública – um enfoque conceitual. João Pessoa: Universitária, 2000, p. 59.
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No campo da educação, com muito mais razão a atuação do controle na busca de
melhores resultados para os recursos empregados, pois é ela quem tem o poder ilimitado de mudar a
vida dos indivíduos, fazer prosperar as famílias, desenvolver as nações e desbravar o universo.
Na célebre frase de Paulo Freire: “Se a educação sozinha não transforma a sociedade,
sem ela tampouco a sociedade muda”.
Para subsidiar a análise da PCA, a Auditoria realizou diligência junto à SEE, nos
períodos de março a maio de 2016, obtendo documentos e informações de natureza contábilfinanceira, operacional e administrativa. Nesta mesma época, entre fevereiro e maio de 2016, foram
inspecionadas a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª Gerências Regionais de Ensino e as
Escolas previamente selecionadas pertencentes às referidas regionais. Neste período foram também
visitados os almoxarifados localizados no Bairro de Mangabeira, pertencentes à Secretaria de Estado
da Educação e os de Guarabira e Campina Grande (São José da Mata) pertencentes à 2ª e 3ª GRE’s,
respectivamente.
Em visitas a 86 escolas estaduais em 48 Municípios, dentre 766 unidades de ensino
do Estado, envolvendo 12 das 14 Gerências Regionais, foi elaborado um diagnóstico com a
classificação da situação encontrada, enfocando instalações, equipamentos, infraestrutura,
laboratórios (informática, robótica, matemática e ciências), bibliotecas, quadras esportivas e internet:
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Pelos quadros, esse trabalho teve início em 2013, sendo pertinente observar a evolução
de parâmetros, como número de escolas e indicador incluído a partir de 2014, o que pode imbuir
reflexos nos resultados observados. É natural, cada vez mais deve ser exigida a melhoria da qualidade
dos serviços públicos postos a disposição da sociedade, a qual os financia através da volumosa carga
tributária lhe imposta.
As eivas indicadas pela Auditoria relativas às gerências regionais vão de despesa não
licitadas à deficiência no quadro de pessoal, passando por ausência de atesto em notas fiscais,
ausência de controle de estoques e de visitas regulares às escolas, ambientes inadequados, inclusive
estruturas físicas e localização das escolas, sonegação de documentos, evasão escolar, baixos
indicadores de educação, etc. Na bem realizada análise, a Auditoria ao indicar as falhas, sobre estes
aspectos, não ventilou a ocorrência de prejuízos diretos ao erário nem o desvio na aplicação de
recursos, observando objetos administrativos passíveis de melhorias.
Como salientou o representante do Ministério Público de Contas (fl. 2729), deve ser
recomendado “à atual gestão da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba a correção das falhas
encontradas, bem como a adoção de medidas com o intuito de aprimorar o ensino público e o bom
emprego dos recursos públicos, estabelecendo padrões de qualidade do ensino-aprendizagem,
necessidade de mensuração da eficiência e da eficácia dos sistemas educativos para se chegar a
resultados concretos em educação, observando-se um grande conjunto de indicadores e critérios de
qualidade”.
Especificamente no caso no estoque do Almoxarifado é de se ponderar a atualização
do Sistema Integrado de Gestão de Bens Públicos – SIGBP, que foi implantado em 2014, cujos
problemas podem ter influenciado no exercício sob análise e ocasionado algumas divergências. Como
bem observou a Auditoria faz-se necessário um levantamento geral de todos os bens, incluindo os
livros, gerando um relatório fidedigno do patrimônio da Secretaria de Estado da Educação.
Conhecidos a organização e o funcionamento de órgãos e entidades da administração
direta, indireta e fundacional do Estado, e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim
como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos
contábeis, financeiros, orçamentários, e principalmente operacionais e patrimoniais da gestão da
Manutenção de Desenvolvimento do Ensino do Estado, cabe lhe determinar atentar para os pontos
assinalados no relatório da Auditoria em busca da melhoria da rede de ensino estadual, inclusive
aplicando o mesmo diagnóstico, ou outro que entenda mais eficaz, eficiente e efetivo, nas demais
escolas que não foram objeto do universo amostral.
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No último grupo, o das Licitações, Contratos e Convênios (itens 23 e 27 a 38), estão
listadas irregularidades tangentes a aquisições, dispensas e inexigibilidades de licitação, bem como à
execução e prorrogação de contratos e convênios.
A Auditoria destacou máculas relativas às licitações necessárias durante o exercício,
como dispensa de licitação sem comprovação de situação de emergência ou calamidade pública,
inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei e inobservância das formalidades
pertinentes à inexigibilidade, bem como realização de ajuste/realinhamento de preços com
inconformidades.
Sobre o assunto, cabe lembrar ser a licitação, em sua dupla finalidade, tanto
procedimento administrativo tendente a conceder à pública administração melhores condições (de
técnica e de preço) nos contratos que celebrar, quanto, e precipuamente, instituto de concretude do
regime democrático, pois visa, também, facultar à sociedade a oportunidade de participar dos
negócios públicos.
Por ser um procedimento tendente a garantir eficiência na Administração, visto
objetivar as propostas mais vantajosas, a licitação, quando não realizada ou realizada em desacordo
com a norma jurídica, longe de configurar mera informalidade, constitui séria ameaça aos princípios
administrativos da legalidade, impessoalidade e moralidade, além de profundo desacato ao regime
democrático, pois retira de boa parcela da atividade econômica a faculdade de negociar com a pública
administração.
Cumpre recordar ainda ser a licitação procedimento vinculado, formalmente ligado à
Lei 8.666/93, não comportando discricionariedades em sua realização ou dispensa. Ressalte-se, ainda,
estar a Lei 8.666/93 direcionada também a regular contratos mesmo sem licitação, obrigando à
Pública Administração ao exercício do controle dos objetos pactuados com particulares, não a
eximindo de observar os parâmetros legais de cada um. Assim, não basta apenas licitar ou contratar,
mas realizar o procedimento de acordo com a técnica prevista no ordenamento jurídico.
Sobre o reajuste irregular no valor do contrato 00253/2010, sobre o qual a Auditoria
questionou a prorrogação efetuada em 29 de dezembro de 2015 e o reajuste de valor efetuado no
mencionado contrato, para o exercício de 2015 foram empenhadas duas despesas tendo como
favorecida a empresa contratada, uma em fevereiro e outra em julho.
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Eventual despesa havida no exercício de 2016 relacionada com o ajuste deve ser objeto
de análise na PCA correspondente:

Os valores empenhados em 2015 dos contratos prorrogados com as empresas FORÇA
ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA (Contrato 0248/2010),
CONTRATE SERVIÇOS (Contrato 0253/2010) e MAURÍCIO MACHADO DE SOUZA (Contrato
026/2013) somaram R$5.544.315,55. A dispensa de licitação com a empresa J & C CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA – ME resultou em empenhos de R$719.316,00 (fls. 1627/1629). As informações
constam do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES e no
Portal da Transparência do Estado:
Contrato 0248/2010 – Despesa em 2015 – Credor: FORÇA ALERTA SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
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Contrato 0253/2010 – Despesa em 2015 – Credor: CONTRATE SERVIÇOS LTDA
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Contrato 026/2013 – Despesa em 2015 - Credor: MAURÍCIO MACHADO DE SOUZA

Contrato 006/2015 – Despesa em 2015 - Credor: J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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As inexigibilidades de licitação refletiram em contratos no valor de R$44.756.630,75
(fls. 1629/1631). Já os convênios somaram R$14.950.000,00 (fls. 1642/1646). Tudo somou
R$65.970.262,30.
Sobre as inexigibilidades de licitação, segundo a Auditoria (fl. 1631) “... não ficou
devidamente demonstrada a exclusividade dos processos de inexigibilidade baseados no art. 25, I,
8.666/93 que diz ser inexigível o processo licitatório para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a
obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes”.
Além das formas de comprovação da exclusividade anotadas, a Auditoria e o
Ministério Público de Contas têm acatado a Declaração de Exclusividade emitida pela Câmara
Brasileira do Livro.
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A Auditoria já acatou tal documento, conforme passagem do relatório de análise de
defesa à fl. 200 do Processo TC 20866/17:

Em outra assentada, a Auditoria também acolheu a Carta de Exclusividade emitida
pela Câmara Brasileira do Livro quando lavrou relatório de análise de defesa no Processo TC
20748/17, especificamente às fls. 299/301:
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Cabe mencionar, ainda, trecho do parecer do Ministério Público de Contas à fl. 364
do Processo TC 00738/17:
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Mais uma manifestação do Ministério Público de Contas (fl. 235 do Processo TC
07699/18):

41/45

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04231/16
Portanto, caberia aplicar a mesma orientação conforme citações contemporâneas ao
presente caso. Mas não houve cotejo pela Auditoria sobre tal forma de comprovação da exclusividade
do fornecedor.
Em todo caso, apesar da indicação de despesas realizadas supostamente sem a
formalização dos procedimentos necessários durante o exercício, a Auditoria desta Corte não acusou,
nesses casos, excesso de preço ou falta de fornecimento dos bens neles noticiados.
A indicação inicial de imputação de débito sinalizada pela Auditoria no valor de
R$1.738.746,60 (fl. 1651) e pelo Ministério Público de Contas à fls. 2729, foi devidamente
esclarecida na sequência da instrução, tanto que, em última análise, a Auditoria suprimiu a
impugnação (fl. 3005):
“Esta Auditoria realizou pesquisa no Sagres, verificando, no ano de 2015, que foram
realizados empenhos totalizando o valor de R$ 1.738.746,60, entretanto nada foi pago; em 2016,
houve o empenho no valor de R$ 1.807.814,00, com pagamento no valor de R$ 1.035548,80 (saldo
de R$ 777.265,20).
Com relação à aquisição de livros desatualizados, às fls. 2878, foi anexado Parecer
Técnico reconhecendo a existência de livros adquiridos em desacordo com as novas regras da
gramática, requerendo a troca. Às fls. 2889/2892 constam Termos de Devolução de Material, com
assinaturas dos recebimentos às fls. 2896 e 2898/2901.
Ante o exposto, com relação ao contrato com a empresa BAGAÇO DESIGN LTDA,
esta Auditoria observou o pagamento, no exercício de 2016, de R$ 1.035.814,80, bem como, de
acordo com a documentação acostada, houve a troca dos livros que estavam em desacordo com as
novas regras ortográficas”.
O órgão ministerial deduziu tal apontamento de seu parecer (fl. 3017):
“Ante o exposto, este Membro do Ministério Público de Contas ratifica o Parecer
Ministerial nº 0222/17 (fls.2721/2730), à exceção do item que pugna pela imputação débito
concernente à aquisição de livros desatualizados em relação ao Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, o qual deve ser suprimido”. Destaque no original.
Cabe, assim, aplicação de multa pelos atropelos na gestão das licitações, contratos e
convênios e ressalvas no julgamento da prestação de contas.
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À guisa de conclusão.
As contas anuais contemplam, além dos fatos impugnados pela Auditoria, o exame
das contas gerais de governo, sob os enfoques da legalidade, legitimidade e economicidade.
Tal análise abrange os investimentos em educação como um todo, levando em conta
o desenvolvimento da política de educação, desenvolvendo ações de fortalecimento dos sistemas
educacionais, a atenção a as etapas da Educação Básica e suas modalidades de ensino, considerando
o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e demais legislações
atinentes ao processo educacional, desenvolvendo ainda programas e projetos voltados para educação
infantil e fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos (EJA), educação profissional,
indígena e quilombola, que compõem a Educação no Campo, Direitos Humanos e Diversidade e
Educação Especial.
Com essas observações, as falhas detectadas no presente processo, examinadas
juntamente com outros tantos componentes do universo da prestação de contas anual, não são capazes
de atrair comprometimento para a gestão em absoluto. É que, a prestação de contas, sabidamente, é
integrada por inúmeros atos e fatos de gestão, alguns concorrendo para a sua reprovação, enquanto
outros para a aprovação. Dessa forma, no exame das contas de gestão, o Tribunal de Contas mesmo
diante de atos pontualmente falhos, pode, observando as demais faces da gestão – contábil, financeira,
orçamentária, operacional, patrimonial e fiscal -, posicionar-se pela aprovação das contas, sem
prejuízo de aplicar outras sanções compatíveis com a gravidade dos fatos, inclusive multa.
Neste sentido, valioso trabalho publicado pelo Ministro Carlos Ayres de Brito, do
Supremo Tribunal Federal. Cite-se:
“Mas qual a diferença entre ilegalidade e irregularidade? Legalidade é fácil: é aferir
da compatibilidade do ato administrativo, da despesa do contrato, da licitação com a lei. E
regularidade, o que significa regularidade? Exatamente legitimidade. (...)
Então, pelo art. 37, a Constituição torna o direito maior do que a própria lei. E
poderíamos chamar esse art. 37 como consubstanciador desse mega princípio da legitimidade ou
juridicidade, ou licitude, que é muito mais que simples legalidade. E o Tribunal de Contas foi
contemplado com essa força de apreciar não só a legalidade das despesas, mas a regularidade na
prestação das contas”.5

5

“A Real Interpretação da Instituição Tribunal de Contas”. In Revista do TCE/MG. Ano XXI, nº 2/2003, p. 49.
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Com relevo, no universo de mais de um bilhão de recursos administrados,
envolvendo os mais variados serviços, milhares de servidores e patrimônio diversificado, foram
identificadas informalidades em procedimentos e oportunidades de melhoria da gestão, mas
sem sinalizar de forma direta a ocorrência danos ao erário.
Pelo exposto, sobre as contas anuais, oriundas da Secretaria de Estado da Educação SEE, relativas ao exercício de 2015, de responsabilidade do gestor, Senhor ALESSIO TRINDADE
DE BARROS, VOTO no sentido de:
I) JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as contas em exame;
II) APLICAR MULTA de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor correspondente a
96,56 UFR-PB (noventa e seis inteiros e setenta e cinquenta e seis centésimos de Unidade Fiscal de
Referência do Estado da Paraíba), contra o Senhor ALESSIO TRINDADE DE BARROS, com fulcro
no art. 56, II da LOTCE 18/93, em razão do descumprimento da Lei 8.666/93, ASSINANDO-LHE
O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados da publicação desta decisão, para recolhimento da
multa ao Tesouro do Estado, à conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal,
sob pena de cobrança executiva;
III) RECOMENDAR à atual Gestão: a) guardar estrita observância às normas
consubstanciadas na Constituição Federal, sobremaneira, aos princípios norteadores da
Administração Pública, assim como às normas infraconstitucionais pertinentes, em especial, as que
regem os procedimentos licitatórios e contratos; b) aperfeiçoar o sistema de controle patrimonial; c)
Melhorar o planejamento orçamentário da pasta, para garantir maior correspondência entre o que foi
planejado com o que foi executado; d) adotar as medidas necessárias para garantir o acompanhamento
e controle centralizado dos projetos realizados pelo Órgão; e) editar normas e procedimentos dirigidos
às escolas, orientando-as quanto à destinação a ser dadas aos bens inservíveis, tais como cadeiras,
carteiras quebradas, computadores danificados, etc;
IV) ENCAMINHAR cópia do Relatório Inicial da Auditoria (fls. 1552/1654) ao
Processo de Acompanhamento da Gestão de 2020, da Secretaria de Estado da Educação, para
subsidiar a análise, especialmente o modelo de avaliação operacional; e
V) 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, IX, do Regimento Interno do TCE/PB.
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DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TCE-PB
Vistos, relatados e discutidos os autos dos Processos TC 04231/16, referentes ao
exame das contas anuais, oriundas da Secretaria de Estado da Educação - SEE, relativas ao exercício
de 2015, de responsabilidade do gestor, Senhor ALESSIO TRINDADE DE BARROS, ACORDAM
os membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), por maioria, nesta data, conforme
voto do Relator, em:
I) JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as contas em exame;
II) APLICAR MULTA de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor correspondente a
96,56 UFR-PB6 (noventa e seis inteiros e setenta e cinquenta e seis centésimos de Unidade Fiscal de
Referência do Estado da Paraíba), contra o Senhor ALESSIO TRINDADE DE BARROS (CPF
601.796.274-49), com fulcro no art. 56, II da LOTCE 18/93, em razão do descumprimento da Lei
8.666/93, ASSINANDO-LHE O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados da publicação desta
decisão, para recolhimento da multa ao Tesouro do Estado, à conta do Fundo de Fiscalização
Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
III) RECOMENDAR à atual Gestão:
a) guardar estrita observância às normas consubstanciadas na Constituição Federal,
sobremaneira, aos princípios norteadores da Administração Pública, assim como às normas
infraconstitucionais pertinentes, em especial, as que regem os procedimentos licitatórios e contratos;
b) aperfeiçoar o sistema de controle patrimonial;
c) Melhorar o planejamento orçamentário da pasta, para garantir maior
correspondência entre o que foi planejado com o que foi executado;
d) adotar as medidas necessárias para garantir o acompanhamento e controle
centralizado dos projetos realizados pelo Órgão;
e) editar normas e procedimentos dirigidos às escolas, orientando-as quanto à
destinação a ser dadas aos bens inservíveis, tais como cadeiras, carteiras quebradas, computadores
danificados, etc;
6

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 UFR-PB fixado em 51,78 - referente a agosto de 2020, 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).

45/45

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04231/16
IV) ENCAMINHAR cópia do Relatório Inicial da Auditoria (fls. 1552/1654) ao
Processo de Acompanhamento da Gestão de 2020, da Secretaria de Estado da Educação, para subsidiar
a análise, especialmente o modelo de avaliação operacional, bem como, como anexo, à mesma
Secretaria para que observe o diagnóstico da gestão operacional no seu sistema orçamentário; e
V) 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, IX, do Regimento Interno do TCE/PB.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
TCE – Sessão Remota do Tribunal Pleno.
João Pessoa (PB), 19 de agosto de 2020.
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