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1. Atos da Presidência
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ano, enquanto durar o afastamento do titular, ora respondendo pela
Chefia do mesmo Gabinete.
Portaria TC Nº: 192/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 36 da
Lei Complementar nº 58/2003, e conforme DOC TC Nº 77994/19,
RESOLVE designar EDER DIAS FERNANDES, matrícula 370.746-6,
para substituir EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO, matrícula 370.558-7,
no Cargo Comissionado de Agente Condutor de Veículos de
Representação, com lotação no Gabinete do Conselheiro Arnóbio
Alves Viana, no período de 25 de outubro a 08 de novembro do
corrente ano, em razão de afastamento para tratamento de saúde do
titular.

2. Atos Administrativos
Extrato de Contrato
Extrato – Contrato 16/19 Processo TC 07117/19
Partes: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB / FFOFM
Nóbrega Distribuidora ME
Objeto: Aquisição de 17(dezessete) Notebooks.
Valor total: R$ 125.630,00 (Cento e vinte cinco mil, seiscentos trinta
reais).
Vigência: 08/11/2020
Data da assinatura: 08/11/2019

Designações

Extrato de Aditivo

Portaria TC Nº: 190/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 36 da
Lei Complementar nº 58/2003, e conforme Memo GAB. FRC Nº
49/2019,
RESOLVE designar CAIO NEPOMUCENO DE QUEIROZ MELO,
matrícula 370.673-7, para substituir VANESSA CORREIA LUCENA,
matrícula 370.557-9, na Função de Confiança de Chefe de
Gabinete, com lotação no Gabinete do Conselheiro Fernando
Rodrigues Catão, desde o dia 08 de novembro do corrente ano,
enquanto durar o afastamento da titular, ora em tratamento de
saúde.

Extrato – Quarto Termo Aditivo ao Contrato 49/17 Processo TC
12872/17
Partes: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB
PBSOFT Informática Ltda
Objeto: Reajuste de valor pactuados de acordo com a Convenção
Coletiva e Prorrogação de vigência.
Valor mensal: R$ 150.700,47 (Cento cinqüenta mil, setecentos reais,
quarenta sete centavos)
Vigência: 22/11/2020
Data da assinatura: 18/11/2019

Portaria TC Nº: 191/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 36 da
Lei Complementar nº 58/2003, e conforme Memo GAB. FRC Nº
49/2019,
RESOLVE designar PATRÍCIA SANTOS SOUSA DE ARAÚJO,
matrícula 370.470-0, para substituir CAIO NEPOMUCENO DE
QUEIROZ MELO, matrícula 370.673-7, na Função de Confiança de
Assistente de Gabinete, com lotação no Gabinete do Conselheiro
Fernando Rodrigues Catão, desde o dia 08 de novembro do corrente

Extrato – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 38/18 Processo TC
79205/18
Partes: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB
PBSOFT Informática Ltda
Objeto: Reajuste valor pactuados de acordo com a Convenção
Coletiva e Prorrogação de vigência.
Vigência: 21/11/2020
Valor mensal: R$ 11.832,31 (Onze mil, oitocentos trinta e dois reais,
trinta um centavos)
Data da assinatura: 04/11/2019
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Intimados: Vicente Fialho De Sousa Neto (Gestor(a)); Emerson
Fernandes da Silva Siqueira (Contador(a)); Hyago Cesar Lima Feitosa
(Assessor Técnico); Adolfo Fellipe Almeida Carneiro (Assessor
Técnico); Josedeo Saraiva de Souza (Advogado(a)).

Cessão de Uso
Extrato de Contrato de Cessão Onerosa de Uso de Espaços 08/19
Documento TC 73088/19
Partes: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB
Conselho Regional de Administração - CRA
Objeto: Cessão onerosa de espaço público para a realização, pelo
CESSIONÁRIO, do 4º Fórum Paraibano de Gestão Pública FOGESP.
Valor: R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais)
Vigência: 29/11/2019(das 08h00 às 18h00) correspondendo a
02(dois) turnos de locação.
Data da assinatura: 06/11/2019
Extrato de Contrato de Cessão Onerosa de Uso de Espaços 20/19
Documento TC 69543/19
Partes: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB
Mãe Coruja Berçário e Educação Infantil Ltda - ME
Objeto: Cessão onerosa de espaço público para a realização, pelo
CESSIONÁRIO de Apresentação teatral de encerramento de ano
letivo.
Valor: R$ 1.700,00 (Hum mil, setecentos reais)
Vigência: 14/12/2019(das 13h00 às 18h00) correspondendo a 01(um)
turno de locação.
Data da assinatura: 06/11/2019

3. Atos do Tribunal Pleno

Sessão: 2248 - 04/12/2019 - Tribunal Pleno
Processo: 08065/18
Jurisdicionado: PB-TUR Hotéis S/A
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2017
Intimados: Ruth Avelino Cavalcanti (Gestor(a)); Diógenes Santos de
Carvalho (Contador(a)); Felipe Crisanto Monteiro Nóbrega
(Advogado(a)).
Sessão: 2248 - 04/12/2019 - Tribunal Pleno
Processo: 05985/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Intimados: Allan Seixas de Sousa (Gestor(a)); John Johnson
Gonçalves Dantas de Abrantes (Advogado(a)).
Sessão: 2248 - 04/12/2019 - Tribunal Pleno
Processo: 15556/19
Jurisdicionado: Outros
Subcategoria: Consulta
Exercício: 2019
Intimados: George Jose Porciuncula Pereira Coelho (Gestor(a)).

Intimação para Sessão

Intimação para Defesa

Sessão: 2249 - 11/12/2019 - Tribunal Pleno
Processo: 07917/11
Jurisdicionado: Secretaria de Finanças do Munícipio de João Pessoa
Subcategoria: Inspeção Especial de Contas
Exercício: 2009
Intimados: Livânia Maria da Silva Farias (Gestor(a)); Ministério
Público junto ao TCE (Interessado(a)); Luiz Filipe Fernandes Carneiro
da Cunha (Advogado(a)); Carlos Roberto Batista Lacerda
(Advogado(a)).

Processo: 07120/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Natuba
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016

Sessão: 2248 - 04/12/2019 - Tribunal Pleno
Processo: 04383/17
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Intimados: Wagner Paiva de Gusmao Dorta (Ex-Gestor(a)); Francisco
Assis dos Santos (Contador(a)).
Sessão: 2250 - 18/12/2019 - Tribunal Pleno
Processo: 05802/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pombal
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Intimados: Yasnaia Pollyanna Werton Dutra (Ex-Gestor(a)); Clair
Leitão Martins (Contador(a)); John Johnson Gonçalves Dantas de
Abrantes (Advogado(a)).
Sessão: 2248 - 04/12/2019 - Tribunal Pleno
Processo: 11911/17
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Revisão
Exercício: 2017
Intimados: Ministério Público Junto Ao Tce-Pb (Interessado(a)).
Sessão: 2249 - 11/12/2019 - Tribunal Pleno
Processo: 06128/18
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Serra Branca
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2017

Intimados: Flávio Augusto Cardoso Cunha (Assessor Técnico);
Elinaldo de Sousa Barbosa (Contador(a)); José Lins da Silva Filho (ExGestor(a)).
Prazo: 15 dias
Nota: Com vistas à apresentação da documentação e/ou justificativas
solicitados pela Auditoria na conclusão do relatório técnico de fls.
4402/44077 e pelo Ministério Público de Contas no item 2 do Parecer
de fls. 4378/4399.
Processo: 06147/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Araruna
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Intimados: Vital da Costa Araújo (Gestor(a)); John Johnson
Gonçalves Dantas de Abrantes (Advogado(a)).
Prazo: 15 dias
Nota: Para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar
esclarecimentos sobre as novas irregularidades constantes no
relatório da Auditoria às fls.2513/2517.
Processo: 12991/19
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde
Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão
Exercício: 2019
Intimados: Livia Menezes Borralho (Interessado(a)).
Prazo: 1 dia
Nota: Para apresentar justificativas/esclarecimentos até o dia 25 do
corrente mês, conforme solicitado.

Prorrogação de Prazo para Defesa
Processo: 05648/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caaporã
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Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Citado: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ, Contador(a)
Solicitação de prorrogação de prazo indeferida pelo relator.
Objeto: Pedido de Prorrogação de Prazo Relator: Conselheiro
Substituto Renato Sérgio Santiago Melo Interessado: Ricardo
Medeiros de Queiroz Não conhecimento do pedido de
prorrogação de prazo para apresentação de defesa, formulado
pelo contador do Município de Caaporã/PB durante o exercício
financeiro de 2016, Dr. Ricardo Medeiros de Queiroz, e remessa
dos autos à Secretaria do Tribunal Pleno – SECPL para as
providências que se fizerem necessárias.

Extrato de Decisão Singular
Ato: Decisão Singular DSPL-TC 00103/19
Processo: 04840/16
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sobrado
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2015
Interessados: George Jose Porciuncula Pereira Coelho (Gestor(a));
Aderaldo Lourenço da Silva (Contador(a)); Camila Maria Marinho
Lisboa Alves (Advogado(a)); Anne Rayssa Nunes Costa Mandu
(Advogado(a)).
Decisão: Trata-se de pedido de parcelamento de débito formulado
pelo gestor da Prefeitura Municipal de Sobrado, Sr. George José
Porciúncula Pereira Coelho, em face da decisão consubstanciada no
ACÓRDÃO APL TC 121/2019, de 18 de setembro de 2019, pág.
5886/5887, publicado no Diário Oficial Eletrônico, edição nº 2292, de
26 de setembro de 2019. Inicialmente, deve ser informado que esta
eg. Corte assim decidiu no sobredito acórdão: 3. Aplicar multa pessoal
ao Sr. George José Porciúncula Pereira Coelho, na proporção de 50%
do valor máximo, R$ 5.725,26 (cinco mil, setecentos e vinte e cinco
reais e vinte e seis centavos), equivalentes a 115,56 UFR-PB, com
fundamento no art. 56 da Lei Orgânica desta Corte de Contas, por
transgressão a normas constitucionais e legais, assinando-lhe prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação da presente
decisão, para efetuar o recolhimento ao Tesouro Estadual, à conta do
Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, a que
alude o art. 269 da Constituição do Estado; O peticionário, através do
Documento TC n.º 69535/19, protocolizado neste Tribunal em 15 de
outubro de 2019, formulou a solicitação de parcelamento da multa,
alegando, sumariamente, que o valor que corresponde a mais de 50%
da remuneração bruta percebida pelo gestor durante o exercício de
2015. É o relatório. Decido. A solicitação de parcelamento de débitos e
multas imputados pelo Sinédrio de Contas Estadual tem sua aplicação
própria indicada no art. 26 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei
Complementar Estadual n.º 18/93), devidamente regulamentada nos
arts. 207 a 213 do Regimento Interno do TCE/PB, sendo o meio pelo
qual os interessados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, após a
publicação do aresto, dirigem requerimento ao relator do processo,
pleiteando o fracionamento do pagamento. No caso em deslinde, o
dispositivo da decisão foi publicado no Diário Oficial Eletrônico – DOE,
em 26 de setembro de 2019, e o pedido de parcelamento foi solicitado
em 15 de outubro de 2019, ou seja, dentro da data limite fixada no art.
210 do Regimento Interno do TCE/PB. Por fim, é importante
esclarecer que compete ao relator do processo decidir sobre os
requerimentos de parcelamentos de débitos e/ou multas apresentados
ao Tribunal, consoante determina o art. 211 do Regimento Interno do
TCE/PB – RITCE/PB, ipsis litteris: Art. 211. O Relator do Processo, à
vista do requerimento e das provas apresentadas, poderá determinar
as diligências que julgar necessárias, inclusive nova audiência do
requerente, e, instruído o Processo, decidirá monocraticamente o
pedido, comunicando a decisão ao Tribunal Pleno na sessão
imediatamente seguinte. (grifamos) Ante o exposto, decido: 1) pelo
conhecimento do pedido de parcelamento da multa aplicada através
do Acórdão APL TC 121/2019, e, sendo assim, excepcionalmente,
defiro o parcelamento da multa no valor de R$ 5.725,26 (cinco mil,
setecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), em 12 (doze)
parcelas iguais e sucessivas de R$ 477,10 cada, ficando ciente o
responsável de que, o não recolhimento de uma das parcelas implica,
automaticamente, no vencimento antecipado das demais, bem como
que o parcelamento deferido começará a ser recolhido no final do mês
imediato àquele em que for publicada esta decisão do Tribunal; 2)
Devolvam-se os autos à Corregedoria deste Tribunal para as medidas
a seu cargo. Publique-se, registre-se e intime-se. TCE – Gabinete do
Relator João Pessoa, 20 de novembro de 2019. Conselheiro Fernando
Rodrigues Catão Relator

Ato: Decisão Singular DSPL-TC 00105/19
Processo: 05648/17
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caaporã
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Interessados: Cristiano Ferreira Monteiro (Gestor(a)); João Batista
Soares (Ex-Gestor(a)); Rocine Nunes Rodrigues (Procurador(a));
Arthur José Albuquerque Gadêlha (Contador(a)); Ricardo Medeiros de
Queiroz (Contador(a)); Robson Torres dos Santos (Interessado(a));
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (Interessado(a));
Associacao de Protecao A Mate Assist A Inf de Caapora
(Interessado(a)); OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - EPP
(Interessado(a)); SOSTENES DE SOUZA SILVA (Interessado(a));
Charles Mendonça Fernandes (Interessado(a)); Maria do Socorro
Trindade de Souto Macedo de Gusmao (Interessado(a)); FOCO
CONSULTORIA LTDA (Interessado(a)); INITUS CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA (Interessado(a)); PB RIO TRANSPORTES LTDA
(Interessado(a)); CONE - CONSTRUTORA NORDESTE LTDA
(Interessado(a)); F ERIBERTO & FILHOS LTDA EPP (Interessado(a));
LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(Interessado(a)); ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP (Interessado(a)); ECONLIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA
LTDA
(Interessado(a));
BERTA
CONSTRUÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA (Interessado(a)); Leonardo Paiva
Varandas (Advogado(a)); Marco Aurélio de Medeiros Villar
(Advogado(a)).
Decisão: Objeto: Pedido de Prorrogação de Prazo Relator:
Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo Interessado:
Ricardo Medeiros de Queiroz Trata-se de pedido de prorrogação de
prazo para apresentação de defesa, enviado eletronicamente em 20
de novembro de 2019 pelo responsável técnico pela contabilidade do
Município de Caaporã/PB durante o exercício financeiro de 2016, Dr.
Ricardo Medeiros de Queiroz. A referida peça está encartada aos
autos, fls. 5.649/5.652, onde o ilustre profissional, além de requer
esclarecimentos dos peritos desta Corte acerca da correta
documentação relacionada às disponibilidades financeiras não
comprovadas, no montante de R$ 1.790.952,07, porquanto o
Documento TC n.º 60252/18, indicado na peça exordial, diz respeito à
Comuna de Monte Horebe/PB, solicita, após a elucidação do referido
fato, a dilação do lapso temporal por, pelo menos, mais 15 (quinze)
dias, com vistas ao envio de sua contestação. É o breve relatório.
Decido. Ao compulsar o álbum processual, fica evidente que a
informação do Dr. Ricardo Medeiros de Queiroz, contador do
Município de Caaporã/PB no ano de 2016, especificamente acerca da
incorreta indicação da documentação concernente à irregularidade
descrita no item “5.1.3” – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS NÃO
COMPROVADAS, consignada no relatório dos analistas deste
Areópago de Contas, fls. 3.572/3.747, deve ser reconhecida como
procedente, haja vista que o mencionado artefato, Documento TC n.º
60252/18, não está relacionado à Urbe de Caaporã/PB. Deste modo,
após os transcursos dos prazos para apresentações de defesas pelo
Alcaide e por diversos interessados chamados ao feito, o presente
processo deverá retornar aos técnicos deste Sinédrio de Contas para
complementação de instrução. E, depois da emissão de relatório
específico pelos especialistas desta Corte, inclusive com elucidação
da incorreção suscitada, será efetivada a intimação do ilustre
contabilista para se pronunciar sobre as possíveis máculas contábeis
detectadas nas presentes contas. Ante o exposto, não tomo
conhecimento do pedido de prorrogação de prazo para apresentação
de defesa, formulado pelo contador do Município de Caaporã/PB
durante o exercício financeiro de 2016, Dr. Ricardo Medeiros de
Queiroz, e remeto os autos à Secretaria do Tribunal Pleno – SECPL
para as providências que se fizerem necessárias. Publique-se,
registre-se e intime-se. TCE/PB – Gabinete do Relator João Pessoa,
21 de novembro de 2019
Ato: Decisão Singular DSPL-TC 00104/19
Processo: 05720/18
Jurisdicionado: Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2017
Interessados: Amanda Araujo Rodrigues (Gestor(a)); Gustavo Costa
Feliciano (Gestor(a)); Adriano Ercy Souza Araujo (Advogado(a));
Andre Leandro de Carvalho Lemes (Advogado(a)).
Decisão: Trata-se de pedido de parcelamento de multa formulado
pela ex-gestora do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo
da Paraíba – EMPREENDER-PB, Sra. AMANDA ARAÚJO
RODRIGUES, em face da decisão consubstanciada no ACÓRDÃO
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APL TC 370/19, de 10 de julho de 2019, pág. 15918/15980, publicado
no Diário Oficial Eletrônico, edição nº 2275, de 03 de setembro de
2019. Inicialmente, deve ser informado que esta eg. Corte assim
decidiu no sobredito acórdão: APLICAR MULTA de R$5.000,00 (cinco
mil reais), valor correspondente a 99,07 UFR-PB (noventa e nove
inteiros e sete centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado
da Paraíba), contra a Sra. AMANDA ARAÚJO RODRIGUES, com
fundamento no art. 56 da Lei Orgânica desta Corte de Contas, por
transgressão a normas constitucionais, legais e resoluções desta
Corte, ASSINANDO-LHE PRAZO de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publicação da presente decisão, para efetuar o recolhimento
ao Tesouro Estadual, à conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária
e Financeira Municipal, a que alude o art. 269 da Constituição do
Estado. O peticionário, através do Documento TC n.º 72461/19,
protocolizado neste Tribunal em 21 de outubro de 2019, formulou a
solicitação de parcelamento da multa em 24 (vinte e quatro) meses,
alegando, em suma, não ocupar nenhum cargo ou função pública, de
onda possa extrair recursos que viabilizem o pagamento imediato. É o
relatório. Decido. A solicitação de parcelamento de débitos e multas
imputados pelo Sinédrio de Contas Estadual tem sua aplicação própria
indicada no art. 26 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei
Complementar Estadual n.º 18/93), devidamente regulamentada nos
arts. 207 a 213 do Regimento Interno do TCE/PB, sendo o meio pelo
qual os interessados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, após a
publicação do aresto, dirigem requerimento ao relator do processo,
pleiteando o fracionamento do pagamento. No caso em deslinde, o
dispositivo da decisão foi publicado no Diário Oficial Eletrônico – DOE,
em 030 de setembro de 2019, e o pedido de parcelamento foi
solicitado em 21 de outubro de 2019, juntado ao processo em 22 de
outubro de 2019, ou seja, dentro da data limite fixada no art. 210 do
Regimento Interno do TCE/PB. Por fim, é importante esclarecer que
compete ao relator do processo decidir sobre os requerimentos de
parcelamentos de débitos e/ou multas apresentados ao Tribunal,
consoante determina o art. 211 do Regimento Interno do TCE/PB –
RITCE/PB, ipsis litteris: Art. 211. O Relator do Processo, à vista do
requerimento e das provas apresentadas, poderá determinar as
diligências que julgar necessárias, inclusive nova audiência do
requerente, e, instruído o Processo, decidirá monocraticamente o
pedido, comunicando a decisão ao Tribunal Pleno na sessão
imediatamente seguinte. (grifamos) Decido: 1) pelo conhecimento do
pedido de parcelamento da multa aplicada através do Acórdão APL
TC 370/2019, e, sendo assim, excepcionalmente, defiro o
parcelamento da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 416,66 cada, ficando
ciente o responsável de que, o não recolhimento de uma das parcelas
implica, automaticamente, no vencimento antecipado das demais, bem
como que o parcelamento deferido começará a ser recolhido no final
do mês imediato àquele em que for publicada esta decisão do
Tribunal; 2) Devolvam-se os autos à Corregedoria deste Tribunal para
as medidas a seu cargo. Publique-se, registre-se e intime-se. TCE –
Gabinete do Relator João Pessoa, 21 de novembro de 2019.
Conselheiro Fernando Rodrigues Catão Relator

Comunicações
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 08782/19
Jurisdicionado: Companhia Paraibana de Gás
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Citados: Gilmar Martins de Carvalho Santiago (Interessado(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 15300/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Araruna
Subcategoria: Inspeção Especial de Contas
Exercício: 2019
Citados: Vital da Costa Araújo (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

4. Atos da 1ª Câmara
Intimação para Defesa
Processo: 04446/16
Jurisdicionado: Gabinete do Prefeito de Campina Grande
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2015
Intimados: Joselito Germano Ribeiro (Gestor(a)).
Prazo: 15 dias
Nota: Para, querendo, apresentar defesa, no prazo regimental de 15
(quinze) dias, acerca das irregularidades constatadas no Relatório da
Auditoria, fls. 27/56.

Ata da Sessão
Sessão: 2810 - Ordinária - Realizada em 31/10/2019
Texto da Ata: Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois
mil e dezenove, às nove horas, no Miniplenário Conselheiro Adailton
Coêlho Costa, reuniu-se a 1ª Câmara do Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba, em sessão ordinária, sob a Presidência em
Exercício do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Fernando Rodrigues
Catão. Presentes, os Excelentíssimos Conselheiros em Exercício
Antônio Gomes Vieira Filho e Renato Sérgio Santiago Melo.
Constatada a existência de número legal e contando com a presença
do representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte,
Procuradora Elvira Samara Pereira de Oliveira. O Presidente deu
início aos trabalhos, submeteu à consideração da Câmara a Ata da
Sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, sem emendas.
Não houve expediente em Mesa. Na fase das Comunicações,
Indicações e Requerimentos, foi adiado o Processo TC 03004/19 –
Relator Conselheiro Fernando Rodrigues Catão, com os interessados
e seus representantes legais devidamente notificados. Presente à
sessão, o douto advogado da Autarquia de Previdência da Paraíba –
PBPREV, Roberto Alves de Melo Filho, OAB/22065/PB. Dando início à
Pauta de Julgamento, foram solicitadas inversões de pauta dos itens
06 (Processo TC 07699/18), 09 (Processo TC 01097/19), 01
(Processo TC 06219/19) e 05 (Processo TC 06124/18). Desta forma,
em PROCESSOS AGENDADOS PARA ESTA SESSÃO. NA CLASSE
“E” LICITAÇÕES E CONTRATOS – Relator Conselheiro Fernando
Rodrigues Catão. Processo TC 07699/18. Concluso o relatório, foi
concedida a palavra ao representante da parte interessada, Dr. Rafael
Maia Muniz da Cunha, OAB/PB 22.475. A douta Procuradora de
Contas manteve o parecer constante nos autos. Colhido os votos, os
membros deste órgão Deliberativo decidiram, unissonamente, em
conformidade com o voto do Relator, em julgar IRREGULAR a
execução contratual decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº
02/2018, IMPUTAR o débito ao gestor responsável, Sr. Aléssio
Trindade de Barros, no valor apurado como pago em excesso, no
montante de R$ 157.488,95, assinando-lhe prazo de 60 (sessenta)
dias, para efetuar o recolhimento, APLICAR MULTA ao Sr. Aléssio
Trindade de Barros, ex-titular da Secretaria de Estado da Educação,
da Ciência e Tecnologia, em 50% do valor máximo, R$ 5.868,93,
assinando-lhe prazo de 60 (sessenta) dias, para efetuar o
recolhimento ao Tesouro Estadual e RECOMENDAR à atual gestão da
Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia. NA CLASSE
“G” DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES – Relator Conselheiro
Fernando Rodrigues Catão. Processo 01097/19. Concluso o relatório,
foi concedida a palavra ao representante da parte interessada, Dr.
Rafael Maia Muniz da Cunha, OAB/PB 22.475. A douta Procuradora
de Contas manteve o parecer constante nos autos, excluindo a multa.
Colhido os votos, os membros deste órgão Deliberativo decidiram,
unissonamente, em conformidade com o voto do Relator, em
CONHECER da denúncia e considerá-la IMPROCEDENTE no tocante
ao direito de nomeação e posse do Sr. José Carlos Cosme dos
Santos, considerar PROCEDENTE a denúncia ante a contratação de
professores por excepcional interesse público, RECOMENDAR ao
atual gestor, DETERMINAR o arquivamento deste processo e DAR
conhecimento ao denunciante e denunciado a respeito da presente
decisão. NA CLASSE “A” CONTAS ANUAIS DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL – Relator Conselheiro Fernando
Rodrigues Catão. Processo TC 06219/19. Concluso o relatório, foi
concedida a palavra ao representante da parte interessada, Dr.
Renato Marques de Amorim, OAB/PB 18.911. A douta Procuradora de
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Contas nada acrescentou ao parecer ministerial dos autos. Colhido os
votos, os membros deste órgão Deliberativo decidiram,
unissonamente, em conformidade com o voto do Relator, em julgar
REGULARES com RESSALVAS as contas da Mesa da Câmara
Municipal de Cacimbas, relativas ao exercício de 2018 de
responsabilidade do Gestor, Sr. José Pereira Oliveira, DECLARAR o
atendimento PARCIAL às disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal e RECOMENDAR à gestão da Mesa da Câmara Municipal de
Cacimbas.
NA
CLASSE
“C”
CONTAS
ANUAIS
DAS
ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS MUNICIPAIS – Relator Conselheiro
em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho. Processo TC 06124/18.
Concluso o relatório, foi concedida a palavra ao representante da parte
interessada, Dr. Rafael Sedrim Parente de Miranda, OAB/PB 15.025.
A douta Procuradora de Contas ratificou o parecer ministerial dos
autos. Colhido os votos, os membros deste órgão Deliberativo
decidiram, unissonamente, em conformidade com o voto do Relator,
em julgar REGULAR, com ressalvas, a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Conde/PB –
IPAM, sob a responsabilidade do Sr. Nório de Carvalho Guerra,
relativa ao exercício de 2017, DECLARAR Atendimento Integral aos
requisitos da Gestão Fiscal, previstos na Lei de Responsabilidade
Fiscal e RECOMENDAR à atual gestão do Instituto de Previdência e
Assistência do Município do Conde/PB. PROCESSOS AGENDADOS
PARA ESTA SESSÃO. NA CLASSE “A”- CONTAS ANUAIS DO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – Relator Conselheiro em
Exercício Antônio Gomes Vieira Filho. Processo TC 04921/19.
Procedida à leitura do relatório e não havendo interessados, a douta
Procuradora de Contas ratificou o parecer ministerial dos autos.
Colhido os votos, os membros deste órgão Deliberativo decidiram,
unissonamente, em conformidade com o voto do Relator, em julgar
REGULAR a Prestação Anual de Contas da Sra. Maria do Socorro
Lima, Presidente da Câmara Municipal de Tavares, exercício 2018,
DECLARAR atendimento integral às disposições da Lei Complementar
nº 101/2000 e RECOMENDAR ao Presidente da Câmara Municipal de
Tavares. Relator Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo.
Processo TC 05525/19. Procedida à leitura do relatório e não havendo
interessados, a douta Procuradora de Contas nada acrescentou ao
parecer ministerial dos autos. Colhido os votos, os membros deste
órgão Deliberativo decidiram, unissonamente, em conformidade com o
voto do Relator, em julgar REGULARES com RESSALVAS as
referidas contas, INFORMAR à supracitada autoridade que a decisão
decorreu do exame dos fatos e das provas constantes dos autos,
sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados e
ENVIAR recomendações ao atual Presidente do Parlamento Mirim de
São José dos Ramos/PB, Sr. Edilson Benjamim do Nascimento. NA
CLASSE “C” - CONTAS ANUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES
INDIRETAS MUNICIPAIS – Relator Conselheiro em Exercício Antônio
Gomes Vieira Filho. Processo TC 06069/18. Procedida à leitura do
relatório e não havendo interessados, a douta Procuradora de Contas
opina pela exclusão da multa, regularidade com ressalvas e
recomendação. Colhido os votos, os membros deste órgão
Deliberativo decidiram, unissonamente, em conformidade com o voto
do Relator, em julgar REGULAR, com RESSALVAS, a Prestação
Anual de Contas da gestora do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Queimadas-PB, Sra. Maria do Socorro de
Souza Rego Lucena, exercício financeiro de 2017, DECLARAR
Atendimento Integral às disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, DETERMINAR o envio de recomendações à atual
gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
município de Queimadas-PB, bem como à Prefeitura de Queimadas.
NA CLASSE “F” INSPEÇÕES ESPECIAIS – Relator Conselheiro
Substituto Renato Sérgio Santiago Melo. Processo TC 03032/19.
Procedida à leitura do relatório e não havendo interessados, a douta
Procuradora de Contas manteve o parecer ministerial dos autos.
Colhido os votos, os membros deste órgão Deliberativo decidiram,
unissonamente, em conformidade com o voto do Relator, FIXAR o
prazo de 30 (trinta) dias ao Chefe do Poder Executivo do Município de
Nova Palmeira/PB, Sr. Ailton Gomes Medeiros e INFORMAR à
mencionada autoridade que a documentação reclamada deverá ser
anexada aos autos no lapso temporal estabelecido, decorrido o qual, o
processo retornará à apreciação desta Câmara. NA CLASSE “H”–
ATOS DE PESSOAL – Relator Conselheiro Fernando Rodrigues
Catão. Processo TC 12998/13. Procedida à leitura do relatório, a douta
Procuradora de Contas opina pela legalidade dos atos e concessão
dos respectivos registros. Colhido os votos, os membros deste órgão
Deliberativo decidiram, unissonamente, em conformidade com o voto
do Relator, em JULGAR LEGAL o ato, concedendo-lhe o competente
registro e arquivamento dos autos. Processos TC 06285/17, 06290/17,
06319/17, 06611/17, 06710/17, 06855/17, 07202/17. Procedida à

leitura dos relatórios e não havendo interessados, a douta Procuradora
de Contas opina pela concessão de prazo nos termos da Auditoria.
Colhido os votos, os membros deste órgão Deliberativo decidiram,
unissonamente, em conformidade com o voto do Relator, em
ASSINAR o prazo de 30 (trinta) dias ao Diretor Presidente do Instituto
de Previdência Social dos Servidores do Município de Caaporã IPSEC, Sr. Wilton Alencar Santos se Souza. Relator Conselheiro em
Exercício Antônio Gomes Vieira Filho. Processos TC 17409/16,
17448/16, 17555/16, 20587/17, 02795/18, 16139/18, 17328/18,
17562/18, 17566/18, 01963/19, 07023/19, 07128/19, 07319/19,
07558/19, 07659/19, 07962/19, 07973/19, 08327/19, 08342/19,
11545/19, 12068/19, 12206/19, 12814/19, 15841/19, 16081/19,
16087/19, 16103/19, 16183/19, 16717/19, 16718/19, 16788/19,
17110/19, 17393/19, 17394/19 Procedida à leitura dos relatórios, a
douta Procuradora de Contas opina pela legalidade dos atos e
concessão dos respectivos registros. Colhido os votos, os membros
deste órgão Deliberativo decidiram, unissonamente, em conformidade
com o voto do Relator, em JULGAR LEGAIS os atos, concedendo-lhes
os competentes registros e arquivamento dos autos. Relator
Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo. Processos TC
13148/17, 15063/17, 19603/17, 18031/18, 13868/19, 14458/19,
15210/19, 15229/19, 17437/19, 17465/19, 17557/19. Procedida à
leitura dos relatórios, a douta Procuradora de Contas opina pela
legalidade dos atos e concessão dos respectivos registros. Colhido os
votos, os membros deste órgão Deliberativo decidiram,
unissonamente, em conformidade com o voto do Relator, JULGAR
LEGAIS os atos, concedendo-lhes os competentes registros e
arquivamento dos autos. NA CLASSE “K”– VERIFICAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE DECISÃO – Relator Conselheiro em Exercício
Antônio Gomes Vieira Filho. Processo TC 02043/17. Procedida à
leitura do relatório e não havendo interessados, a douta Procuradora
de Contas manteve o perecer ministerial dos autos. Colhido os votos,
os membros deste órgão Deliberativo decidiram, unissonamente, em
conformidade com o voto do Relator, em DECLARAR o atendimento
parcial, pelo gestor, ao Acórdão AC1 TC nº 0337/2019, APLICAR
MULTA ao Sr. Marcos Alexandre Melo da Costa, Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pedra Lavrada,
no valor de R$ 1.500,00, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
para recolhimento voluntário e ASSINAR, mais uma vez, o prazo de 60
(sessenta) dias para que o atual Presidente do Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais de Pedra Lavrada, Sr. Marcos Alexandre
Melo da Costa, sob pena de aplicação de multa, por omissão. Não
havendo mais uso da palavra, o Presidente declara encerrada a
presente Sessão, comunicando que há 36 processos a serem
distribuídos. Esta Ata foi lavrada por mim, MÁRCIA DE FÁTIMA
ALVES MELO, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
como pelo Senhor Presidente, demais membros presentes e o
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
MINIPLENÁRIO CONSELHEIRO ADAILTON COELHO COSTA, EM
31 DE OUTUBRO DE 2019.

Comunicações
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 14990/15
Jurisdicionado: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Soledade
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2015
Citados: Milton Moreira Raimundo (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 13855/17
Jurisdicionado: Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Citados: Ariano da Silva Medeiros (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 16454/17
Jurisdicionado: Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Citados: Ariano da Silva Medeiros (Gestor(a)).
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Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Intimados: Fernando Paulo Pessoa Milanez (Gestor(a)); Carlos
Roberto Batista Lacerda (Advogado(a)).

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 16662/17
Jurisdicionado: Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Citados: Ariano da Silva Medeiros (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Sessão: 2975 - 03/12/2019 - 2ª Câmara
Processo: 05692/19
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Intimados: Eunes Jose de Souza (Ex-Gestor(a)).

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 16709/17
Jurisdicionado: Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Citados: Ariano da Silva Medeiros (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 16751/17
Jurisdicionado: Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Citados: Ariano da Silva Medeiros (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18738/17
Jurisdicionado: Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Citados: Ariano da Silva Medeiros (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17365/19
Jurisdicionado: Instituto de Previdência Municipal de Diamante
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Maria Sebastiana da Silva (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 19484/19
Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. Pub. de Poço José de
Moura
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Onofre Ferino de Medeiros (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

5. Atos da 2ª Câmara
Intimação para Sessão
Sessão: 2975 - 03/12/2019 - 2ª Câmara
Processo: 15821/12
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Campina Grande
Subcategoria: Inspeção Especial de Contas
Exercício: 2012
Intimados: Júlio César de Arruda Câmara Cabral (Responsável).
Sessão: 2975 - 03/12/2019 - 2ª Câmara
Processo: 05290/18
Jurisdicionado: Secretaria de Turismo de João Pessoa
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2017

Comunicações
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 06543/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência Municipal de Queimadas
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2001
Citados: Maria do Socorro de Souza Rego Lucena (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 13830/18
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Citados: Roberto Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 04911/19
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Roberto Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 13561/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Reforma
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 15639/19
Jurisdicionado: Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Ariano da Silva Medeiros (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 15674/19
Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Roberto Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 16900/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
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Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17012/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17048/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17049/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17074/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17646/19
Jurisdicionado: Departamento de Estradas de Rodagem
Subcategoria: Denúncia
Exercício: 2019
Citados: Carlos Pereira de Carvalho e Silva (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17716/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17722/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17724/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17728/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).

Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17731/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17732/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17738/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17741/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 17865/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18189/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18190/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18191/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18191/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
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Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 18423/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 19145/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 19146/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 19147/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 19148/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 19356/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 19359/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 19895/19
Jurisdicionado: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2019
Citados: Yuri Simpson Lobato (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.
Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 20784/19

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Areia
Subcategoria: Inspeção Especial de Gestão de Pessoal
Exercício: 2015
Citados: Paulo Gomes Pereira (Ex-Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa,
regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

6. Alertas
Processo: 00073/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Conceição
Interessados: Sr(a). Raimundo Alves de Sousa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02124/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara
Municipal de Conceição, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Raimundo Alves de Sousa, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Com base na análise do projeto de lei orçamentária para 2020,
evidenciou-se: 1. A previsão de receita e fixação de despesa para
2020, na ordem de R$ 52.817.767, está incompatível com as
execuções orçamentárias recentes de receita (2017 e 2018 – R$ 40
milhões) e de despesa (2017 – R$ 40 milhões e 2018 – R$43
milhões); 2. Previsão de receita de contribuição para custeio da
iluminação pública sem que haja instituição deste tributo no Código
Tributário Municipal enviado a este Tribunal (Lei Complementar nº
16/16 com alterações da LC nº 21/17 – DOC TC nº 88217/18); 3. O
montante da despesa de pessoal (R$ 29.536.644) representa 61,26%
da Receita Corrente Líquida (R$ 48.215.439); 4. A autorização para
abertura de créditos suplementares no percentual de 50% da despesa
fixada possibilita alteração da metade do planejamento inicialmente
aprovado pelo Poder Legislativo, sugerindo-se a modificação deste
percentual para patamares inferiores e razoáveis; Modificações ainda
podem ser realizadas no referido projeto de lei, antes da sua
aprovação, mediante a apresentações de emendas por parte do Poder
Legislativo.
Processo: 00137/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Monte Horebe
Interessados: Sr(a). Marcio Jose Nogueira (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02122/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara
Municipal de Monte Horebe, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Marcio Jose Nogueira, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: A análise do projeto de lei orçamentária para
2020, evidenciou que: 1. A autorização para abertura de créditos
suplementares no percentual de 60% da despesa fixada possibilita
alteração quase que total do planejamento inicialmente aprovado pelo
Poder Legislativo, razão pela qual sugere-se a modificação deste
percentual para patamares inferiores e razoáveis.
Processo: 00137/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Monte Horebe
Interessados: Sr(a). Marcio Jose Nogueira (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02125/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara
Municipal de Monte Horebe, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Marcio Jose Nogueira, no sentido de que adote
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medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: 1 Ausência dos documentos comprobatórios de
receita (inclusive extratos bancários) nos balancetes da Prefeitura
enviados à Câmara Municipal, que deve ser motivo de cobrança por
parte do Poder Legislativo. 2 Ausência de controle de ponto ou
qualquer outro meio de aferição da presença dos servidores ao
trabalho. 3 Atraso no encaminhamento das GFIP 2019 relativas aos
meses de janeiro a maio. 4 Pagamento desde janeiro de prestador de
serviço contratado ao custo mensal de R$ 1.700,00 sem a devida
comprovação dos serviços prestados no período de janeiro a junho,
haja vista que as GFIP somente foram encaminhadas a partir de julho
de 2019. 5 Ausência no Portal da Transparência da Câmara Municipal
das folhas de pagamento de pessoal completas.
Processo: 00249/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alcantil
Interessados: Sr(a). José Milton Rodrigues (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02181/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Alcantil, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). José Milton Rodrigues, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno, que a
Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará
concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$10.590.506,00; c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); d) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; e) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; f) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00250/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra
Interessados: Sr(a). Maricleide Izidro Da Silva (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02106/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Algodão de Jandaíra, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Maricleide Izidro Da Silva, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: O exame do Projeto de Lei
Orçamentária Anual - PLOA do exercício financeiro de 2020
evidenciou: a) As unidades gestoras informadas nas previsões de
receita e fixação de despesas do PLOA de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos

lançamentos de arrecadação de receitas e de efetivações de
despesas, conforme consulta feita ao Sistema de Acompanhamento
da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES. Nesse contexto,
com vistas à obtenção de comparabilidade entre os dados de
planejamento e de execução orçamentária, a mesma categorização de
unidades gestoras deve ser utilizada tanto na Lei Orçamentária Anual LOA quanto nas informações de receitas e despesas inseridas
periodicamente no SAGRES; b) A previsão de receitas correntes foi
superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da
Lei Complementar Nacional n.º 101/2000 não foi seguido pelo Poder
Executivo. Nesse contexto, deve ser registrado que as receitas
correntes previstas devem estar compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 03 (três) anos e com as projeções de
crescimento e de inflação oficiais, uma vez que excessos de
estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a execução
orçamentária, especialmente ao conceder autorização legislativa para
execução de gastos que não possuam contrapartida realista de
arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram
desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida - RCL do PLOA
2020, uma vez que seu valor foi 42,81% superior à maior RCL
arrecadada nos últimos 03 (três) exercícios, impactando, por
conseguinte, os indicadores de Despesa Total com Pessoal,
calculados para efeito de cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF. Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem
lastro real e a deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso
que, antes da votação do PLOA 2020 pelo Poder Legislativo, sejam
feitas as correções dos excessos de receitas correntes indicados nos
anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão do ano de
2019, gerado nos autos do Processo TC n.º 00250/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) A Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em
análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos
adicionais suplementares de 60% do total de despesas, ou seja, R$
12.999.336,00; d) A Urbe possui Regime Próprio de Previdência Social
- RPPS, mas no PLOA 2020 não consta a previsão de receita de
compensação previdenciária ou a mesma foi inserida em código
incorreto. Caso haja algum segurado do Município de Algodão de
Jandaíra/PB que tenha pertencido a regime de previdência distinto, tal
omissão constitui violação ao princípio orçamentário da
universalidade, definido no art. 2º da Lei Nacional n.º 4.320/1964, e
distorce o valor calculado da RCL; e) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em gastos que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei Nacional n.º 9.394/1996); f) Emprego da fonte "1211"
em dispêndios que não abrangem o conceito de Ações e Serviços
Públicos de Saúde - ASPS, infringindo o preconizado no art. 4º da Lei
Complementar Nacional n.º 141/2012; g) Fixação de dotação para
subvenções sociais, devendo existir o cumprimento integral dos
requisitos exigidos no art. 2º da Resolução Normativa RN - TC 09/2010, sob pena de repercussão negativa quando do julgamento
das contas de 2020; e h) Definição de dotação para ao menos um dos
elementos de despesa "48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita",
motivando o adimplemento integral dos pressupostos definidos no art.
1º da Resolução Normativa RN - TC - 09/2010, sob pena de
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00252/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Amparo
Interessados: Sr(a). Inacio Luiz Nobrega da Silva (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02148/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Amparo, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Inacio Luiz Nobrega da Silva, no sentido de que adote medidas
de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos
seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades
gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de despesas
do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
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execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 20,69% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00252/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
30% do total de despesas, ou seja, R$5.445.000,00; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a
pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020.
Processo: 00261/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Assunção
Interessados: Sr(a). Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02110/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Assunção, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Luiz Waldvogel de Oliveira Santos, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 49,3% do total de despesas, ou seja,
R$9.811.360,31; c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº

9.394/96); d) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; e) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; f) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; h)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00264/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Baraúna
Interessados: Sr(a). Manasses Gomes Dantas (Interessado(a))
Alerta TCE-PB 02103/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Baraúna, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Manasses Gomes Dantas, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: O exame do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA do
exercício financeiro de 2020 evidenciou: a) O Poder Legislativo, ao
aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 60% do total de
despesas, ou seja, R$ 10.522.800,00; b) Não foram previstas todas as
deduções de receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB, contrariando os princípios
da universalidade e do orçamento bruto, constantes nos arts. 2º e 6º
da Lei Nacional n.º 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei
Nacional n.º 11.494/2007; c) Fixação de despesas em Manutenção e
Desenvolvimento de Ensino - MDE em montante inferior ao limite
mínimo de 25% das receitas de impostos e de transferências de
impostos, contrariando o que estabelece o art. 212 da Constituição
Federal; d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em
gastos que não se enquadram no conceito de MDE, contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
Nacional n.º 9.394/1996); e) Emprego da fonte "1211" em dispêndios
que não abrangem o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
- ASPS, infringindo o preconizado no art. 4º da Lei Complementar
Nacional n.º 141/2012; f) Gastos com pessoal fixados para o Município
em percentual superior ao limite de alerta de 54% da RCL, motivando
a aplicação da exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19, ambos da Lei
Complementar Nacional n.º 101/2000; g) Fixação de dotação para
subvenções sociais, devendo existir o cumprimento integral dos
requisitos exigidos no art. 2º da Resolução Normativa RN - TC 09/2010, sob pena de repercussão negativa quando do julgamento
das contas de 2020; e h) Definição de dotação para ao menos um dos
elementos de despesa "48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita",
motivando o adimplemento integral dos pressupostos definidos no art.
1º da Resolução Normativa RN - TC - 09/2010, sob pena de
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00267/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel
Interessados: Sr(a). Joao Batista Truta (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02132/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Barra de São Miguel, sob a responsabilidade do(a)
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interessado(a) Sr(a). Joao Batista Truta, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) A previsão
de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi
superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo
Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 47,77% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00267/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
30,1% do total de despesas, ou seja, R$8.470.585,00; c) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d) Embora tenha arrecadado
receitas com complementação da União para o Fundeb nos dois
últimos exercícios, não foi feita a devida previsão no PLOA 2020 de tal
receita, constituindo-se ofensa ao princípio orçamentário da
universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964. e) Fixação de
despesas referentes ao magistério da educação básica em percentual
inferior aos 60% exigidos pelo art. 22 da Lei nº 11.494/2007; f) Fixação
de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em
montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; g) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",
"1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); h) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; i) Tendo em vista que há fixação de dotação para
subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos
exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente
cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas de 2020; j) Tendo em vista que há fixação de
dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios
financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.

despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 30% do total de despesas, ou seja, R$8.601.571,50;
c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do Município foi
fixado em valor 9,46% inferior ao montante de despesas com pessoal
projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença não reflita um
real esforço da administração para adequação de seus gastos com
pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das DTP fixadas
no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção dos
indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; h)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.

Processo: 00270/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz
Interessados: Sr(a). Evandro Maia Pimenta (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02117/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Belém do Brejo do Cruz, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Evandro Maia Pimenta, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de

Processo: 00271/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bernardino Batista
Interessados: Sr(a). Gervazio Gomes dos Santos (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02166/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Bernardino Batista, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Gervazio Gomes dos Santos, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação

Processo: 00271/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bernardino Batista
Interessados: Sr(a). Gervazio Gomes dos Santos (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02123/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Bernardino Batista, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Gervazio Gomes dos Santos, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: A análise do projeto de lei
orçamentária para 2020, evidenciou que: 1. A previsão de receita e
fixação de despesa para 2020, na ordem de R$ 30.786.866, está
incompatível com as execuções orçamentárias recentes de receita
(2017 – R$ 14 milhões e 2018 – R$ 16 milhões) e de despesa (2017 e
2018 – R$16 milhões); 2. Existência de matéria estranha à Lei
Orçamentária no art. 6º, cabendo ser retirada do texto da lei.
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de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 54,23% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00271/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
25% do total de despesas, ou seja, R$7.696.716,50; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Fixação de despesas em Ações e
Serviços Públicos de Saúde (ASPS) em montante inferior ao limite
mínimo de 15% das receitas impostos e transferências de impostos,
contrariando o que estabelece o art. 7º da Lei Complementar nº 141
de 2012; f) Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram
no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS),
contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de
2012; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; i)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00272/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Boa Ventura
Interessados: Sr(a). Maria Leonice Lopes Vital (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02161/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Boa Ventura, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Maria Leonice Lopes Vital, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e

execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 45% do total de despesas, ou seja, R$8.546.352,75;
c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); d) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; e) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; f) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; g)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00273/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Boa Vista
Interessados: Sr(a). Andre Luiz Gomes de Araujo (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02172/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Boa Vista, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Andre Luiz Gomes de Araujo, no sentido de que adote medidas
de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos
seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades
gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de despesas
do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 20% do total de despesas, ou seja, R$6.724.026,00;
c) Embora tenha instituto de previdência próprio, não houve a previsão
de receita de contribuições dos segurados para o RPPS (ou foi feita
em código de receita incorreto), o que contraria o princípio
orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida
do PLOA 2020; d) Embora tenha instituto de previdência próprio, não
houve a previsão de receita de compensação previdenciária para o
RPPS (ou foi feita em código incorreto). Caso haja algum segurado do
município que tenha pertencido à regime de previdência distinto, tal
omissão constitui violação ao princípio orçamentário da
universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964, e distorce o
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020; e) O nível
de Despesa Total com Pessoal (DTP) do Município foi fixado em valor
5,6% inferior ao montante de despesas com pessoal projetado para
2019. Nesse contexto, caso tal diferença não reflita um real esforço da
administração para adequação de seus gastos com pessoal, alerta-se
para a existência de subestimação das DTP fixadas no projeto em
análise, fato esse que acarreta a distorção dos indicadores de pessoal
calculados em relação ao PLOA 2020 para efeito de aferição do
atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; f) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
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da Educação (Lei nº 9.394/96); g) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; h) Tendo em vista que há fixação de
dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; i) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; j) Déficit primário esperado
a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC
nº 101/00.
Processo: 00274/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bom Jesus
Interessados: Sr(a). Roberto Bandeira de Melo Barbosa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02167/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Bom Jesus, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Roberto Bandeira de Melo Barbosa, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) A previsão
de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi
superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo
Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 45,63% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00274/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$15.859.000,00; c) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de compensação
previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código incorreto). Caso
haja algum segurado do município que tenha pertencido à regime de
previdência distinto, tal omissão constitui violação ao princípio
orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida
do PLOA 2020; e) Fixação de despesas em Manutenção e
Desenvolvimento de Ensino (MDE) em montante inferior ao limite
mínimo de 25% das receitas impostos e transferências de impostos,
contrariando o que estabelece o art. 212 da Constituição Federal; f)
Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); g) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; h) Tendo em vista que
há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; i)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00276/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
Interessados: Sr(a). Francisco Carlos de Carvalho (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02155/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Bonito de Santa Fé, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Francisco Carlos de Carvalho, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 13,51% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00276/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
30% do total de despesas, ou seja, R$10.978.218,00; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
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auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00277/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Boqueirão
Interessados: Sr(a). João Paulo Barbosa Leal Segundo (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02127/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Boqueirão, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). João Paulo Barbosa Leal Segundo, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$24.636.894,00; c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 6,59% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; h)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00280/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos
Interessados: Sr(a). Lauri ferreira da Costa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02120/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Brejo dos Santos, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Lauri ferreira da Costa, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de

despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja, R$9.750.000,00;
c) Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
(MDE) em montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas
impostos e transferências de impostos, contrariando o que estabelece
o art. 212 da Constituição Federal; d) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00282/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Interessados: Sr(a). Tiago Marcone Castro da Rocha (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02134/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Cabaceiras, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Tiago Marcone Castro da Rocha, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$10.488.155,00; c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); d) Tendo em vista que há fixação de dotação para
subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos
exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente
cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas de 2020; e) Tendo em vista que há fixação de
dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios
financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
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integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00284/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios
Interessados: Sr(a). Allan Seixas de Sousa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02156/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Cachoeira dos Índios, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Allan Seixas de Sousa, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 26,51% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00284/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
37,6% do total de despesas, ou seja, R$16.817.138,80; d) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; e) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de compensação
previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código incorreto). Caso
haja algum segurado do município que tenha pertencido à regime de
previdência distinto, tal omissão constitui violação ao princípio
orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida
do PLOA 2020; f) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 20,72% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
g) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); h) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; i) Tendo em vista que
há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; j)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00287/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cacimbas
Interessados: Sr(a). Geraldo Terto da Silva (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02108/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Cacimbas, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Geraldo Terto da Silva, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
11,31% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00287/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 50% do total de
despesas, ou seja, R$14.442.303,00; d) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de compensação
previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código incorreto). Caso
haja algum segurado do município que tenha pertencido à regime de
previdência distinto, tal omissão constitui violação ao princípio
orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida
do PLOA 2020; e) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 7,51% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; f)
Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
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que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); g) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; h) Tendo em vista que
há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; i)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; j)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00292/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Camalaú
Interessados: Sr(a). Alecsandro Bezerra dos Santos (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02133/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Camalaú, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Alecsandro Bezerra dos Santos, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 48,9% do total de despesas, ou seja,
R$9.183.848,99; c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 22,1% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; h)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00295/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caraúbas
Interessados: Sr(a). José Silvano Fernandes da Silva (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02139/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Caraúbas, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). José Silvano Fernandes da Silva, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) A previsão
de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi
superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo
Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 38,85% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00295/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$10.695.000,00; c) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d) Embora tenha arrecadado
receitas com complementação da União para o Fundeb nos dois
últimos exercícios, não foi feita a devida previsão no PLOA 2020 de tal
receita, constituindo-se ofensa ao princípio orçamentário da
universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964. e) Fixação de
despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em
montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; f) Uso da fonte "1211" em despesas que não
se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; g) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; i) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00296/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Carrapateira
Interessados: Sr(a). Marineidia da Silva Pereira (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02170/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura

Página 16 de 46

Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB - Publicado em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 - Nº 2331
Municipal de Carrapateira, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Marineidia da Silva Pereira, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar
o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização para
abertura de créditos adicionais suplementares de 40% do total de
despesas, ou seja, R$6.000.000,00; b) Não foram previstas todas as
deduções de receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; c) O
nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do Município foi fixado em
valor 20,01% inferior ao montante de despesas com pessoal projetado
para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença não reflita um real
esforço da administração para adequação de seus gastos com
pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das DTP fixadas
no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção dos
indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de
Ensino (MDE) em montante inferior ao limite mínimo de 25% das
receitas impostos e transferências de impostos, contrariando o que
estabelece o art. 212 da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111",
"1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram
no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; g) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; h) Tendo em vista que há fixação de dotação
para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a
pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020.
Processo: 00297/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Casserengue
Interessados: Sr(a). Genival Bento da Silva (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02100/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Casserengue, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Genival Bento da Silva, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: O exame do Projeto de Lei Orçamentária Anual PLOA do exercício financeiro de 2020 evidenciou: a) As unidades
gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de despesas
do PLOA de 2020 não possuem exata correspondência com as
unidades gestoras identificadas nos lançamentos de arrecadação de
receitas e de efetivações de despesas, conforme consulta feita ao
Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
- SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre os dados de planejamento e de execução
orçamentária, a mesma categorização de unidades gestoras deve ser
utilizada tanto na Lei Orçamentária Anual - LOA quanto nas
informações de receitas e despesas inseridas periodicamente no
SAGRES; b) A previsão de receitas correntes foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei
Complementar Nacional n.º 101/2000 não foi seguido pelo Poder
Executivo. Nessa situação, deve ser registrado que as receitas
correntes previstas devem estar compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 03 (três) anos e com as projeções de
crescimento e de inflação oficiais, uma vez que excessos de
estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a execução
orçamentária, especialmente ao conceder autorização legislativa para
execução de gastos que não possuam contrapartida realista de
arrecadação. Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem

lastro real e a deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso
que, antes da votação do PLOA 2020 pelo Poder Legislativo, sejam
feitas as correções dos excessos de receitas correntes indicados nos
anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão do ano de
2019, gerado nos autos do Processo TC n.º 00297/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Emprego da fonte "1211" em dispêndios que não
abrangem o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,
infringindo o preconizado no art. 4º da Lei Complementar Nacional n.º
141/2012; d) Gastos com pessoal fixados para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da RCL, motivando a
aplicação da exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19, ambos da Lei
Complementar Nacional n.º 101/2000; e e) Fixação de dotação para
ao menos um dos elementos de despesa "48 - Outros Auxílios
Financeiros a Pessoas Físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", motivando o adimplemento integral dos
pressupostos definidos no art. 1º da Resolução Normativa RN - TC 09/2010, sob pena de repercussão negativa quando do julgamento
das contas de 2020.
Processo: 00300/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Caturité
Interessados: Sr(a). José Gervázio da Cruz (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02114/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Caturité, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). José Gervázio da Cruz, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno, que a
Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará
concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$10.022.076,00; c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); d) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; e) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; f) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00301/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conceição
Interessados: Sr(a). José Ivanilson Soares de Lacerda (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02153/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Conceição, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). José Ivanilson Soares de Lacerda, no sentido de que adote
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medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 21,38% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00301/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$26.408.883,50; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; f) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00304/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Congo
Interessados: Sr(a). Joaquim Quirino da Silva Júnior (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02135/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Congo, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Joaquim Quirino da Silva Júnior, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) A previsão
de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi
superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo
Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,

especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 38,46% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00304/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$11.985.000,00; c) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d) Fixação de despesas em
Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em montante
inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",
"1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram
no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS),
contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de
2012; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; i)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00306/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Coxixola
Interessados: Sr(a). Givaldo Limeira de Farias (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02150/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Coxixola, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Givaldo Limeira de Farias, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 70,96% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
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indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00306/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
19,9% do total de despesas, ou seja, R$3.871.200,00; c) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d) Embora tenha arrecadado
receitas com complementação da União para o Fundeb nos dois
últimos exercícios, não foi feita a devida previsão no PLOA 2020 de tal
receita, constituindo-se ofensa ao princípio orçamentário da
universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964. e) Fixação de
despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em
montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; f) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114"
ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); g) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para
subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos
exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente
cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas de 2020; i) Tendo em vista que há fixação de
dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios
financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00308/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cubati
Interessados: Sr(a). Eduardo Ronielle Guimaraes Martins Dantas
(Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02099/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Cubati, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Eduardo Ronielle Guimaraes Martins Dantas, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: O exame do Projeto de Lei
Orçamentária Anual - PLOA do exercício financeiro de 2020
evidenciou: a) As unidades gestoras informadas nas previsões de
receita e fixação de despesas do PLOA de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e de efetivações de
despesas, conforme consulta feita ao Sistema de Acompanhamento
da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES. Nesse contexto,
com vistas à obtenção de comparabilidade entre os dados de
planejamento e de execução orçamentária, a mesma categorização de
unidades gestoras deve ser utilizada tanto na Lei Orçamentária Anual LOA quanto nas informações de receitas e despesas inseridas
periodicamente no SAGRES; b) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",
"1114" ou "1115" em gastos que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
Nacional n.º 9.394/1996); c) Despesas com pessoal fixadas para o
Município e para o Poder Executivo em percentuais superiores aos
limites de alertas de 54% e de 48,6% da Receita Corrente Líquida RCL, respectivamente, motivando as aplicações das exigências do art.
59, §1º, II, c/c os arts. 19 e 20, todos da Lei Complementar Nacional
n.º 101/2000; e d) Fixação de dotação para ao menos um dos
elementos de despesa "48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas

Físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita",
motivando o adimplemento integral dos pressupostos definidos no art.
1º da Resolução Normativa RN - TC - 09/2010, sob pena de
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00313/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Curral Velho
Interessados: Sr(a). Joaquim Alves Barbosa Filho (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02168/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Curral Velho, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Joaquim Alves Barbosa Filho, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 19,91% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00313/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$9.270.328,00; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Tendo em vista que há fixação de
dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; f) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; g) Déficit primário
esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º,
§1º da LC nº 101/00.
Processo: 00314/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Damião
Interessados: Sr(a). Lucildo Fernandes de Oliveira (Gestor(a))
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Alerta TCE-PB 02101/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Damião, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Lucildo Fernandes de Oliveira, no sentido de que adote medidas
de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos
seguintes fatos: O exame do Projeto de Lei Orçamentária Anual PLOA do exercício financeiro de 2020 evidenciou: a) A previsão de
receitas correntes foi superestimada, oferecendo indícios significativos
de que o art. 12 da Lei Complementar Nacional n.º 101/2000 não foi
seguido pelo Poder Executivo. Nessa situação, deve ser registrado
que as receitas correntes previstas devem estar compatíveis com o
histórico de arrecadação dos últimos 03 (três) anos e com as
projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que excessos
de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a execução
orçamentária, especialmente ao conceder autorização legislativa para
execução de gastos que não possuam contrapartida realista de
arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram
desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida - RCL do PLOA
2020, uma vez que seu valor foi 11,48% superior à maior RCL
arrecadada nos últimos 03 (três) exercícios, impactando, por
conseguinte, os indicadores de Despesa Total com Pessoal,
calculados para efeito de cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF. Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem
lastro real e a deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso
que, antes da votação do PLOA 2020 pelo Poder Legislativo, sejam
feitas as correções dos excessos de receitas correntes indicados nos
anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão do ano de
2019, gerado nos autos do Processo TC n.º 00314/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; b) A Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em
análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos
adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou seja, R$
10.921.000,00; c) Não foram previstas todas as deduções de receita
exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, constantes nos arts. 2º e 6º da
Lei Nacional n.º 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei Nacional
n.º 11.494/2007; d) Fixação de despesas em Manutenção e
Desenvolvimento de Ensino - MDE em montante inferior ao limite
mínimo de 25% das receitas de impostos e de transferências de
impostos, contrariando o que estabelece o art. 212 da Constituição
Federal; e) Emprego da fonte "1211" em dispêndios que não
abrangem o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,
infringindo o preconizado no art. 4º da Lei Complementar Nacional n.º
141/2012; f) Gastos com pessoal fixados para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da RCL, motivando a
aplicação da exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19, ambos da Lei
Complementar Nacional n.º 101/2000; g) Fixação de dotação para
subvenções sociais, devendo existir o cumprimento integral dos
requisitos exigidos no art. 2º da Resolução Normativa RN - TC 09/2010, sob pena de repercussão negativa quando do julgamento
das contas de 2020; e h) Definição de dotação para ao menos um dos
elementos de despesa "48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita",
motivando o adimplemento integral dos pressupostos definidos no art.
1º da Resolução Normativa RN - TC - 09/2010, sob pena de
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00316/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Diamante
Interessados: Sr(a). Carmelita de Lucena Mangueira (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02159/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Diamante, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Carmelita de Lucena Mangueira, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de

despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$12.889.010,00; c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); d) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; e) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; f) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00318/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Duas Estradas
Interessados: Sr(a). Joyce Renally Felix Nunes (Interessado(a))
Alerta TCE-PB 02176/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Duas Estradas, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Joyce Renally Felix Nunes, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de
2020 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art.
12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi
seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a
importância de que as receitas correntes previstas estejam
compatíveis com o histórico de arrecadação dos últimos 3 anos e com
as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que
excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a
execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização
legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida
realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas
acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do
PLOA 2020, uma vez que seu valor foi 16,61% superior à maior
receita corrente líquida arrecadada nos últimos 3 exercícios,
impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com
Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de
dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em
lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA
2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes
indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de
Gestão gerado no Proc. 00318/19, sob pena de haver repercussão
negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020; b)
Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o
PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou
seja, R$8.917.000,00; c) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
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nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d)
Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
(MDE) em montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas
impostos e transferências de impostos, contrariando o que estabelece
o art. 212 da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00322/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Frei Martinho
Interessados: Sr(a). Aguifaildo Lira Dantas (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02105/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Frei Martinho, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Aguifaildo Lira Dantas, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: O exame do Projeto de Lei Orçamentária Anual PLOA do exercício financeiro de 2020 evidenciou: a) A previsão de
receitas correntes foi superestimada, oferecendo indícios significativos
de que o art. 12 da Lei Complementar Nacional n.º 101/2000 não foi
seguido pelo Poder Executivo. Nesse contexto, deve ser registrado
que as receitas correntes previstas devem estar compatíveis com o
histórico de arrecadação dos últimos 03 (três) anos e com as
projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que excessos
de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a execução
orçamentária, especialmente ao conceder autorização legislativa para
execução de gastos que não possuam contrapartida realista de
arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram
desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida - RCL do PLOA
2020, uma vez que seu valor foi 18,13% superior à maior RCL
arrecadada nos últimos 03 (três) exercícios, impactando, por
conseguinte, os indicadores de Despesa Total com Pessoal,
calculados para efeito de cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF. Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem
lastro real e a deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso
que, antes da votação do PLOA 2020 pelo Poder Legislativo, sejam
feitas as correções dos excessos de receitas correntes indicados nos
anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão do ano de
2019, gerado nos autos do Processo TC n.º 00322/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; b) A Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em
análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos
adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou seja, R$
10.924.800,00; c) Não foram previstas todas as deduções de receita
exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, constantes nos arts. 2º e 6º da
Lei Nacional n.º 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei Nacional
n.º 11.494/2007; d) A Urbe possui Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS, mas no PLOA 2020 não consta a previsão de receita
de compensação previdenciária ou a mesma foi inserida em código
incorreto. Caso haja algum segurado do Município de Frei Martinho/PB
que tenha pertencido a regime de previdência distinto, tal omissão
constitui violação ao princípio orçamentário da universalidade, definido
no art. 2º da Lei Nacional n.º 4.320/1964, e distorce o valor calculado
da RCL; e) Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento
de Ensino - MDE em montante inferior ao limite mínimo de 25% das

receitas de impostos e de transferências de impostos, contrariando o
que estabelece o art. 212 da Constituição Federal; f) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em gastos que não se
enquadram no conceito de MDE, contrariando o disposto no art. 70 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Nacional n.º 9.394/1996);
g) Emprego da fonte "1211" em dispêndios que não abrangem o
conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, infringindo o
preconizado no art. 4º da Lei Complementar Nacional n.º 141/2012; h)
Gastos com pessoal fixados para o Município em percentual superior
ao limite de alerta de 54% da RCL, motivando a aplicação da
exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19, ambos da Lei Complementar
Nacional n.º 101/2000; i) Fixação de dotação para subvenções sociais,
devendo existir o cumprimento integral dos requisitos exigidos no art.
2º da Resolução Normativa RN - TC - 09/2010, sob pena de
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; e j)
Definição de dotação para ao menos um dos elementos de despesa
"48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas" e "32 - Material,
Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", motivando o
adimplemento integral dos pressupostos definidos no art. 1º da
Resolução Normativa RN - TC - 09/2010, sob pena de repercussão
negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00326/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Gurjão
Interessados: Sr(a). Ronaldo Ramos de Queiroz (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02143/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Gurjão, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Ronaldo Ramos de Queiroz, no sentido de que adote medidas
de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos
seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) A previsão de
receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi
superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo
Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 19,65% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00326/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$8.557.500,00; c) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d) Embora tenha arrecadado
receitas com complementação da União para o Fundeb nos dois
últimos exercícios, não foi feita a devida previsão no PLOA 2020 de tal
receita, constituindo-se ofensa ao princípio orçamentário da
universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964. e) Fixação de
despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em
montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; f) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114"
ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
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disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); g) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para
subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos
exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente
cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas de 2020; i) Tendo em vista que há fixação de
dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios
financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00327/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ibiara
Interessados: Sr(a). Francisco Nenivaldo de Sousa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02160/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Ibiara, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a).
Francisco Nenivaldo de Sousa, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno, que a
Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará
concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$14.544.748,50; c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); d) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; e) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; f) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; h)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00336/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jericó
Interessados: Sr(a). Claudeeide de Oliveira Melo (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02115/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Jericó, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a).

Claudeeide de Oliveira Melo, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno, que a
Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará
concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$12.210.125,00; c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 11,61% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Tendo
em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; f)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00338/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Joca Claudino
Interessados: Sr(a). Jordhanna Lopes dos Santos (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02173/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Joca Claudino, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Jordhanna Lopes dos Santos, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 54,55% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
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cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00338/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
30% do total de despesas, ou seja, R$8.072.400,00; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00341/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Junco do Seridó
Interessados: Sr(a). Kleber Fernandes de Medeiros (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02109/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Junco do Seridó, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Kleber Fernandes de Medeiros, no sentido de
que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 10,83% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00341/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das

contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$14.136.607,50; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Fixação de despesas em Ações e
Serviços Públicos de Saúde (ASPS) em montante inferior ao limite
mínimo de 15% das receitas impostos e transferências de impostos,
contrariando o que estabelece o art. 7º da Lei Complementar nº 141
de 2012; f) Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram
no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS),
contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de
2012; g) Despesa com pessoal fixada para o Município em percentual
superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente Líquida,
conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; h)
Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais,
alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º
da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de
2020; i) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um
dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e
"32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00348/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Livramento
Interessados: Sr(a). Carmelita Estevão Ventura Sousa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02107/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Livramento, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Carmelita Estevão Ventura Sousa, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 29,2% do total de despesas, ou seja,
R$6.366.332,63; c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 24,44% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; h)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
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elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00349/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Logradouro
Interessados: Sr(a). Celia Maria de Queiroz Carvalho (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02175/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Logradouro, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Celia Maria de Queiroz Carvalho, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) Salienta-se,
por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020
em análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos
adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$8.655.235,00; b) Não foram previstas todas as deduções de receita
exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; c)
Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
(MDE) em montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas
impostos e transferências de impostos, contrariando o que estabelece
o art. 212 da Constituição Federal; d) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a
pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020.
Processo: 00351/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mãe d´ Água
Interessados: Sr(a). Francisco Cirino da Silva (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02174/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Mãe d´ Água, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Francisco Cirino da Silva, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,

R$15.551.140,00; c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 8,73% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; f) Tendo em vista que
há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; g)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00357/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marizópolis
Interessados: Sr(a). José Lins Braga (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02158/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Marizópolis, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). José Lins Braga, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
17,34% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00357/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 30% do total de
despesas, ou seja, R$8.417.583,00; d) Fixação de despesas
referentes ao magistério da educação básica em percentual inferior
aos 60% exigidos pelo art. 22 da Lei nº 11.494/2007; e) Uso de fonte
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"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; g) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; h) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; i) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00362/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Maturéia
Interessados: Sr(a). José Pereira Freitas Da Silva (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02131/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Maturéia, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). José Pereira Freitas Da Silva, no sentido de que adote medidas
de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos
seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades
gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de despesas
do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 35% do total de despesas, ou seja, R$7.985.775,00;
c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); d) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; e) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; f) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; g)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00366/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Monteiro
Interessados: Sr(a). Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega
(Interessado(a))
Alerta TCE-PB 02126/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no

Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Monteiro, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 7,94% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00366/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$59.511.714,50; d) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; e) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; f)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00369/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Interessados: Sr(a). Salvan Mendes Pedroza (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02118/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Nazarezinho, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Salvan Mendes Pedroza, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
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mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 20,74% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00369/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
30% do total de despesas, ou seja, R$10.025.400,00; d) Embora tenha
instituto de previdência próprio, não houve a previsão de receita de
compensação previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código
incorreto). Caso haja algum segurado do município que tenha
pertencido à regime de previdência distinto, tal omissão constitui
violação ao princípio orçamentário da universalidade, previsto no art.
2º da Lei nº 4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita
Corrente Líquida do PLOA 2020; e) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; g) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; h) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; i) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; j) Déficit primário esperado
a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC
nº 101/00; k) Déficit de orçamento corrente esperado a partir do PLOA
2020. Caso isso se concretize na execução orçamentária, ocorrerá
descapitalização do município, isto é, o uso de receitas de capital para
financiamento de despesas correntes, fato esse que não se enquadra
na definição de gestão fiscal responsável, nos moldes da LC nº
101/00.
Processo: 00372/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Nova Palmeira
Interessados: Sr(a). Ailton Gomes Medeiros (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02102/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Nova Palmeira, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Ailton Gomes Medeiros, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: O exame do Projeto de Lei Orçamentária Anual -

PLOA do exercício financeiro de 2020 evidenciou: a) A previsão de
receitas correntes foi superestimada, oferecendo indícios significativos
de que o art. 12 da Lei Complementar Nacional n.º 101/2000 não foi
seguido pelo Poder Executivo. Nessa situação, deve ser registrado
que as receitas correntes previstas devem estar compatíveis com o
histórico de arrecadação dos últimos 03 (três) anos e com as
projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que excessos
de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a execução
orçamentária, especialmente ao conceder autorização legislativa para
execução de gastos que não possuam contrapartida realista de
arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram
desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida - RCL do PLOA
2020, uma vez que seu valor foi 24,22% superior à maior RCL
arrecadada nos últimos 03 (três) exercícios, impactando, por
conseguinte, os indicadores de Despesa Total com Pessoal,
calculados para efeito de cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF. Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem
lastro real e a deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso
que, antes da votação do PLOA 2020 pelo Poder Legislativo, sejam
feitas as correções dos excessos de receitas correntes indicados nos
anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão do ano de
2019, gerado nos autos do Processo TC n.º 00372/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; b) A Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em
análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos
adicionais suplementares de 20% do total de despesas, ou seja, R$
4.777.100,00; c) Não foram previstas todas as deduções de receita
exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, constantes nos arts. 2º e 6º da
Lei Nacional n.º 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei Nacional
n.º 11.494/2007; d) A Urbe possui Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS, mas no PLOA 2020 não consta a previsão de receita
de compensação previdenciária ou a mesma foi inserida em código
incorreto. Caso haja algum segurado do Município de Nova
Palmeira/PB que tenha pertencido a regime de previdência distinto, tal
omissão constitui violação ao princípio orçamentário da
universalidade, definido no art. 2º da Lei Nacional n.º 4.320/1964, e
distorce o valor calculado da RCL; e) Fixação de despesas em
Manutenção e Desenvolvimento de Ensino - MDE em montante
inferior ao limite mínimo de 25% das receitas de impostos e de
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; f) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114"
ou "1115" em gastos que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
Nacional n.º 9.394/1996); g) Emprego da fonte "1211" em dispêndios
que não abrangem o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
- ASPS, infringindo o preconizado no art. 4º da Lei Complementar
Nacional n.º 141/2012; h) Gastos com pessoal fixados para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da RCL,
motivando a aplicação da exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19,
ambos da Lei Complementar Nacional n.º 101/2000; i) Fixação de
dotação para subvenções sociais, devendo existir o cumprimento
integral dos requisitos exigidos no art. 2º da Resolução Normativa RN
- TC - 09/2010, sob pena de repercussão negativa quando do
julgamento das contas de 2020; e j) Definição de dotação para ao
menos um dos elementos de despesa "48 - Outros Auxílios
Financeiros a Pessoas Físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", motivando o adimplemento integral dos
pressupostos definidos no art. 1º da Resolução Normativa RN - TC 09/2010, sob pena de repercussão negativa quando do julgamento
das contas de 2020.
Processo: 00375/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ouro Velho
Interessados: Sr(a). Natalia Carneiro Nunes de Lira (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02144/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Ouro Velho, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Natalia Carneiro Nunes de Lira, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
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aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 27,86% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00375/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$8.958.242,00; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a
pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020.
Processo: 00376/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Parari
Interessados: Sr(a). José Josemar Ferreira de Souza (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02151/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Parari, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a).
José Josemar Ferreira de Souza, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do

Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00376/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
49% do total de despesas, ou seja, R$9.334.199,86; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; i) Déficit primário esperado
a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC
nº 101/00.
Processo: 00377/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Passagem
Interessados: Sr(a). Magno Silva Martins (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02179/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Passagem, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Magno Silva Martins, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja, R$9.262.146,50;
b) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); c) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; d) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; e) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; f)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
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09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00381/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada
Interessados: Sr(a). Jarbas De Melo Azevedo (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02098/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Pedra Lavrada, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Jarbas De Melo Azevedo, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: O exame do Projeto de Lei
Orçamentária Anual - PLOA do exercício financeiro de 2020
evidenciou: a) O Poder Legislativo, ao aprovar o PLOA 2020 em
análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos
adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou seja, R$
13.595.500,00 b) Não foram previstas todas as deduções de receita
exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, constantes nos arts. 2º e 6º da
Lei Nacional n.º 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei Nacional
n.º 11.494/2007; c) A Urbe possui Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS, mas no PLOA 2020 não consta a previsão de receita
de compensação previdenciária ou a mesma foi inserida em código
incorreto. Caso haja algum segurado do Município de Pedra
Lavrada/PB que tenha pertencido a regime de previdência distinto, tal
omissão constitui violação ao princípio orçamentário da
universalidade, definido no art. 2º da Lei Nacional n.º 4.320/1964, e
distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida - RCL; d) O
nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do Município foi fixado em
valor 8,27% inferior ao montante de despesas com pessoal projetado
para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença não reflita um real
esforço da administração para adequação de seus gastos com
pessoal, a subestimação das DTP fixadas no projeto em análise
acarreta a distorção dos indicadores de pessoal calculados em relação
ao PLOA 2020 para efeito de aferição do atendimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF; e) Fixação de gastos em Manutenção
e Desenvolvimento de Ensino - MDE em montante inferior ao limite
mínimo de 25% das receitas de impostos e de transferências de
impostos, contrariando o que estabelece o art. 212 da Constituição
Federal; f) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em
gastos que não se enquadram no conceito de MDE, contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
Nacional n.º 9.394/1996); g) Emprego da fonte "1211" em dispêndios
que não abrangem o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
- ASPS, infringindo o preconizado no art. 4º da Lei Complementar
Nacional n.º 141/2012; h) Despesas com pessoal fixadas para o
Município e para o Poder Executivo em percentuais superiores aos
limites de alertas de 54% e de 48,6% da RCL, respectivamente,
motivando as aplicações das exigências do art. 59, §1º, II, c/c os arts.
19 e 20, todos da Lei Complementar Nacional n.º 101/2000; e i)
Fixação de dotação para subvenções sociais, devendo existir o
cumprimento integral dos requisitos exigidos no art. 2º da Resolução
Normativa RN - TC - 09/2010, sob pena de repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; j) Definição de dotação
para ao menos um dos elementos de despesa "48 - Outros Auxílios
Financeiros a Pessoas Físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", motivando o adimplemento integral dos
pressupostos definidos no art. 1º da Resolução Normativa RN - TC 09/2010, sob pena de repercussão negativa quando do julgamento
das contas de 2020; e k) Déficit primário esperado a partir do PLOA
2020, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF.
Processo: 00392/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Poço Dantas
Interessados: Sr(a). José Gurgel Sobrinho (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02164/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no

Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Poço Dantas, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). José Gurgel Sobrinho, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) A previsão
de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi
superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo
Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem lastro real e a
deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam
feitas correções, antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de
Vereadores, dos excessos de receitas correntes indicados nos anexos
II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc.
00392/19, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas do ano de 2020; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$11.369.000,00; c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 22,73% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais,
alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º
da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de
2020; e) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um
dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e
"32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; f)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00393/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura
Interessados: Sr(a). Aurileide Egidio de Moura (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02163/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Poço de José de Moura, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Aurileide Egidio de Moura, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de compensação
previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código incorreto). Caso
haja algum segurado do município que tenha pertencido à regime de
previdência distinto, tal omissão constitui violação ao princípio
orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida
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do PLOA 2020; c) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; d) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; e) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; f)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00395/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Prata
Interessados: Sr(a). Antonio Costa Nobrega Junior (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02137/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Prata, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a).
Antonio Costa Nobrega Junior, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
52,26% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00395/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 30% do total de
despesas, ou seja, R$7.317.000,00; d) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam

integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00401/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riachão
Interessados: Sr(a). Fabio Moura de Moura (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02177/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Riachão, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Fabio Moura de Moura, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
21,67% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00401/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 50% do total de
despesas, ou seja, R$12.359.597,48; d) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Tendo em vista que há fixação de
dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios
financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00404/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio
Interessados: Sr(a). Josevaldo da Silva Costa (Gestor(a))
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Alerta TCE-PB 02149/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Riacho de Santo Antônio, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Josevaldo da Silva Costa, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 12,04% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00404/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
4,9% do total de despesas, ou seja, R$1.103.287,95; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; i) Déficit primário esperado
a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC
nº 101/00.
Processo: 00407/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Salgadinho
Interessados: Sr(a). Marcos Antonio Alves (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02140/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e

patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Salgadinho, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Marcos Antonio Alves, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$10.500.000,00; b) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; c)
Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
(MDE) em montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas
impostos e transferências de impostos, contrariando o que estabelece
o art. 212 da Constituição Federal; d) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Tendo em vista que há fixação de
dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00409/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Cecília
Interessados: Sr(a). Roberto Florentino Pessoa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02113/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Santa Cecília, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Roberto Florentino Pessoa, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 8,08% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
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antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00409/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$11.619.922,00; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; f) Tendo em vista que há fixação de dotação
para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a
pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020.
Processo: 00410/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Interessados: Sr(a). Paulo Cesar Ferreira Batista (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02119/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Santa Cruz, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Paulo Cesar Ferreira Batista, no sentido de que adote medidas
de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos
seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) A previsão de
receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi
superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo
Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 101,62% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00410/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$21.362.557,00; c) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de compensação
previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código incorreto). Caso
haja algum segurado do município que tenha pertencido à regime de
previdência distinto, tal omissão constitui violação ao princípio
orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida
do PLOA 2020; e) Embora tenha arrecadado receitas com
complementação da União para o Fundeb nos dois últimos exercícios,
não foi feita a devida previsão no PLOA 2020 de tal receita,
constituindo-se ofensa ao princípio orçamentário da universalidade,

previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964. f) Fixação de despesas em
Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em montante
inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; g) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",
"1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); h) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; i) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao
menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas
físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita",
alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º
da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de
2020.
Processo: 00411/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Helena
Interessados: Sr(a). Emmanuel Felipe Lucena Messias (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02171/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Santa Helena, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Emmanuel Felipe Lucena Messias, no sentido de
que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 41,32% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00411/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
58,2% do total de despesas, ou seja, R$20.128.160,40; d) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; e) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de compensação
previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código incorreto). Caso
haja algum segurado do município que tenha pertencido à regime de
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previdência distinto, tal omissão constitui violação ao princípio
orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida
do PLOA 2020; f) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); g) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para
subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos
exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente
cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas de 2020; i) Tendo em vista que há fixação de
dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios
financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; j) Déficit primário esperado
a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC
nº 101/00.
Processo: 00412/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Inês
Interessados: Sr(a). João Nildo Leite (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02165/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Santa Inês, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). João Nildo Leite, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno, que a
Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará
concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 30% do total de despesas, ou seja, R$5.873.004,00;
c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do Município foi
fixado em valor 6,99% inferior ao montante de despesas com pessoal
projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença não reflita um
real esforço da administração para adequação de seus gastos com
pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das DTP fixadas
no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção dos
indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; h)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver

repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; i)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00414/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santana de Mangueira
Interessados: Sr(a). José Inacio Sobrinho (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02162/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Santana de Mangueira, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). José Inacio Sobrinho, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 35% do total de despesas, ou seja, R$7.198.805,25;
c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do Município foi
fixado em valor 24,07% inferior ao montante de despesas com pessoal
projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença não reflita um
real esforço da administração para adequação de seus gastos com
pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das DTP fixadas
no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção dos
indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; h)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00418/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santo André
Interessados: Sr(a). Silvana Fernandes Marinho (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02146/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Santo André, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Silvana Fernandes Marinho, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de
2020 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art.
12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi
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seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a
importância de que as receitas correntes previstas estejam
compatíveis com o histórico de arrecadação dos últimos 3 anos e com
as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que
excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a
execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização
legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida
realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas
acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do
PLOA 2020, uma vez que seu valor foi 9,29% superior à maior receita
corrente líquida arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por
conseguinte, os indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados
para efeito de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem lastro real e a
deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam
feitas correções, antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de
Vereadores, dos excessos de receitas correntes indicados nos anexos
II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc.
00418/19, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas do ano de 2020; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$10.525.500,00; c) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d)
Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
(MDE) em montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas
impostos e transferências de impostos, contrariando o que estabelece
o art. 212 da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; g) Tendo em vista que há fixação de
dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00422/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Domingos do Cariri
Interessados: Sr(a). Inara Marinho Ferreira da Silva (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02145/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de São Domingos do Cariri, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Inara Marinho Ferreira da Silva, no sentido de
que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de
2020 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art.
12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi
seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a
importância de que as receitas correntes previstas estejam
compatíveis com o histórico de arrecadação dos últimos 3 anos e com
as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que
excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a
execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização
legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida
realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas
acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do
PLOA 2020, uma vez que seu valor foi 51,38% superior à maior

receita corrente líquida arrecadada nos últimos 3 exercícios,
impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com
Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de
dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em
lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA
2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes
indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de
Gestão gerado no Proc. 00422/19, sob pena de haver repercussão
negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020; b)
Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o
PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou
seja, R$8.964.975,50; c) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d)
Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
(MDE) em montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas
impostos e transferências de impostos, contrariando o que estabelece
o art. 212 da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; g) Tendo em vista que há fixação de
dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios
financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Déficit primário
esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º,
§1º da LC nº 101/00.
Processo: 00423/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Francisco
Interessados: Sr(a). Joao Bosco Gadelha de Oliveira Filho (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02121/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de São Francisco, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Joao Bosco Gadelha de Oliveira Filho, no sentido
de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de
2020 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art.
12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi
seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a
importância de que as receitas correntes previstas estejam
compatíveis com o histórico de arrecadação dos últimos 3 anos e com
as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que
excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a
execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização
legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida
realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas
acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do
PLOA 2020, uma vez que seu valor foi 62,53% superior à maior
receita corrente líquida arrecadada nos últimos 3 exercícios,
impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com
Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de
dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em
lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA
2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes
indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de
Gestão gerado no Proc. 00423/19, sob pena de haver repercussão
negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020; b)
Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o
PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização para abertura
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de créditos adicionais suplementares de 25% do total de despesas, ou
seja, R$5.908.691,25; c) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d)
Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
(MDE) em montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas
impostos e transferências de impostos, contrariando o que estabelece
o art. 212 da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; g) Tendo em vista que há fixação de
dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; h) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; i) Déficit primário esperado
a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC
nº 101/00.
Processo: 00424/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São João do Cariri
Interessados: Sr(a). Cosme Goncalves de Farias (Ex-Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02138/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de São João do Cariri, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Cosme Goncalves de Farias, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 37,82% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00424/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de

Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$10.960.127,00; d) Não foram
previstas todas as deduções de receita exigidas legalmente para
destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
contrariando os princípios da universalidade e do orçamento bruto,
previstos nos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/1964, bem como os
preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; e) Embora tenha arrecadado
receitas com complementação da União para o Fundeb nos dois
últimos exercícios, não foi feita a devida previsão no PLOA 2020 de tal
receita, constituindo-se ofensa ao princípio orçamentário da
universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964. f) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); g) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; h) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; i) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; j) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00425/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
Interessados: Sr(a). Jose Airton Pires de Souza (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02154/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de São João do Rio do Peixe, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Jose Airton Pires de Souza, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$25.764.255,90; c) Fixação de despesas em Manutenção e
Desenvolvimento de Ensino (MDE) em montante inferior ao limite
mínimo de 25% das receitas impostos e transferências de impostos,
contrariando o que estabelece o art. 212 da Constituição Federal; d)
Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; f) Despesa com
pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de
alerta de 54% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art.
59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº 101/00; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
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repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; h)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00426/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São João do Tigre
Interessados: Sr(a). José Maucelio Barbosa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02136/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de São João do Tigre, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). José Maucelio Barbosa, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) A previsão
de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi
superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo
Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 51,19% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00426/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
60% do total de despesas, ou seja, R$14.424.684,00; c) Fixação de
despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em
montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",
"1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; f) Tendo em vista que há fixação de dotação para
subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos
exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente
cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do
julgamento das contas de 2020; g) Tendo em vista que há fixação de
dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios
financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00427/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada
Interessados: Sr(a). Claudio Antonio Marques De Sousa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02116/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no

Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de São José da Lagoa Tapada, sob a responsabilidade
do(a) interessado(a) Sr(a). Claudio Antonio Marques De Sousa, no
sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o
caso, relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA
2020: a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei
Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo indícios
significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse
contexto, a importância de que as receitas correntes previstas estejam
compatíveis com o histórico de arrecadação dos últimos 3 anos e com
as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que
excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a
execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização
legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida
realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas
acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do
PLOA 2020, uma vez que seu valor foi 49,21% superior à maior
receita corrente líquida arrecadada nos últimos 3 exercícios,
impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com
Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de
dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em
lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA
2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes
indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de
Gestão gerado no Proc. 00427/19, sob pena de haver repercussão
negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020; b)
Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o
PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou
seja, R$17.670.420,00; c) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d)
Embora tenha arrecadado receitas com complementação da União
para o Fundeb nos dois últimos exercícios, não foi feita a devida
previsão no PLOA 2020 de tal receita, constituindo-se ofensa ao
princípio orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964. e) Fixação de despesas em Manutenção e
Desenvolvimento de Ensino (MDE) em montante inferior ao limite
mínimo de 25% das receitas impostos e transferências de impostos,
contrariando o que estabelece o art. 212 da Constituição Federal; f)
Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); g) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; h) Tendo em vista que
há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; i)
Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos
elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a
necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº
09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00430/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
Interessados: Sr(a). Francisco Mendes Campos (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02152/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de São José de Piranhas, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Francisco Mendes Campos, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
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relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de
2020 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art.
12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi
seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a
importância de que as receitas correntes previstas estejam
compatíveis com o histórico de arrecadação dos últimos 3 anos e com
as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que
excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a
execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização
legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida
realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas
acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do
PLOA 2020, uma vez que seu valor foi 47,69% superior à maior
receita corrente líquida arrecadada nos últimos 3 exercícios,
impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com
Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de
dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em
lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA
2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes
indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de
Gestão gerado no Proc. 00430/19, sob pena de haver repercussão
negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020; b)
Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o
PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou
seja, R$37.178.569,00; c) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; d)
Embora tenha arrecadado receitas com complementação da União
para o Fundeb nos dois últimos exercícios, não foi feita a devida
previsão no PLOA 2020 de tal receita, constituindo-se ofensa ao
princípio orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964. e) Fixação de despesas em Manutenção e
Desenvolvimento de Ensino (MDE) em montante inferior ao limite
mínimo de 25% das receitas impostos e transferências de impostos,
contrariando o que estabelece o art. 212 da Constituição Federal; f)
Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas
que não se enquadram no conceito de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); g) Uso da
fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; h) Tendo em vista que
há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00435/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José dos Cordeiros
Interessados: Sr(a). Jefferson Roberto do Nascimento Pinto da Silva
(Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02141/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de São José dos Cordeiros, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Jefferson Roberto do Nascimento Pinto da Silva,
no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme
o caso, relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao
PLOA 2020: a) As unidades gestoras informadas nas previsões de
receita e fixação de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020
não possuem exata correspondência com as unidades gestoras
identificadas nos lançamentos de arrecadação de receitas e realização
de despesas, conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto,
com vistas à obtenção de comparabilidade entre as informações de
planejamento e execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade
de se utilizar a mesma categorização de unidades gestoras tanto na

Lei Orçamentária quanto nas informações de receitas e despesas
realizadas e informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de
receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi
superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo
Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 42,86% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00435/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
48,6% do total de despesas, ou seja, R$12.139.378,71; d) Fixação de
despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em
montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",
"1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram
no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS),
contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de
2012; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; i)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00440/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro
Interessados: Sr(a). Adriano Jeronimo Wolff (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02142/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro, sob a responsabilidade
do(a) interessado(a) Sr(a). Adriano Jeronimo Wolff, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de
2020 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art.
12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi
seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a
importância de que as receitas correntes previstas estejam
compatíveis com o histórico de arrecadação dos últimos 3 anos e com
as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que
excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a
execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização
legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida
realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas
acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do
PLOA 2020, uma vez que seu valor foi 68,61% superior à maior
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receita corrente líquida arrecadada nos últimos 3 exercícios,
impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com
Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de
dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em
lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA
2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes
indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de
Gestão gerado no Proc. 00440/19, sob pena de haver repercussão
negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020; b)
Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o
PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares de 80% do total de despesas, ou
seja, R$19.455.200,00; c) O nível de Despesa Total com Pessoal
(DTP) do Município foi fixado em valor 14,81% inferior ao montante de
despesas com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal
diferença não reflita um real esforço da administração para adequação
de seus gastos com pessoal, alerta-se para a existência de
subestimação das DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que
acarreta a distorção dos indicadores de pessoal calculados em relação
ao PLOA 2020 para efeito de aferição do atendimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal; d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",
"1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; f) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao
menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas
físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita",
alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º
da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de
2020.
Processo: 00443/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Serra Branca
Interessados: Sr(a). Vicente Fialho De Sousa Neto (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02130/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Serra Branca, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Vicente Fialho De Sousa Neto, no sentido de que
adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de
2020 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art.
12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi
seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a
importância de que as receitas correntes previstas estejam
compatíveis com o histórico de arrecadação dos últimos 3 anos e com
as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que
excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a
execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização
legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida
realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas
acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do
PLOA 2020, uma vez que seu valor foi 16,87% superior à maior
receita corrente líquida arrecadada nos últimos 3 exercícios,
impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com
Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de
dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em
lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA
2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes
indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de
Gestão gerado no Proc. 00443/19, sob pena de haver repercussão
negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020; b)
Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o
PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares de 10% do total de despesas, ou
seja, R$4.224.099,00; c) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP)
do Município foi fixado em valor 8,11% inferior ao montante de

despesas com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal
diferença não reflita um real esforço da administração para adequação
de seus gastos com pessoal, alerta-se para a existência de
subestimação das DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que
acarreta a distorção dos indicadores de pessoal calculados em relação
ao PLOA 2020 para efeito de aferição do atendimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal; d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",
"1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; i)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00444/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz
Interessados: Sr(a). Adailma Fernandes da Silva Lima (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02178/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Serra da Raiz, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Adailma Fernandes da Silva Lima, no sentido de
que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 22,34% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00444/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
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40% do total de despesas, ou seja, R$7.277.229,00; d) Fixação de
despesas em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) em
montante inferior ao limite mínimo de 25% das receitas impostos e
transferências de impostos, contrariando o que estabelece o art. 212
da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111", "1112", "1113",
"1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram
no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS),
contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de
2012; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um
dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e
"32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00446/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Serra Redonda
Interessados: Sr(a). Danilo Jose Andrade De Oliveira (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02112/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Serra Redonda, sob a responsabilidade do(a)
interessado(a) Sr(a). Danilo Jose Andrade De Oliveira, no sentido de
que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020:
a) As unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação
de despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem
exata correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de
despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 24,8% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00446/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
50% do total de despesas, ou seja, R$10.967.304,50; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; f) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa

quando do julgamento das contas de 2020; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00451/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Soledade
Interessados: Sr(a). Geraldo Moura Ramos (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02129/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Soledade, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Geraldo Moura Ramos, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
24,39% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00451/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 60% do total de
despesas, ou seja, R$33.831.841,80; d) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de contribuições
dos segurados para o RPPS (ou foi feita em código de receita
incorreto), o que contraria o princípio orçamentário da universalidade,
previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964, e distorce o valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020; e) Embora tenha instituto de
previdência próprio, não houve a previsão de receita de compensação
previdenciária para o RPPS (ou foi feita em código incorreto). Caso
haja algum segurado do município que tenha pertencido à regime de
previdência distinto, tal omissão constitui violação ao princípio
orçamentário da universalidade, previsto no art. 2º da Lei nº
4.320/1964, e distorce o valor calculado da Receita Corrente Líquida
do PLOA 2020; f) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); g) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; h) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
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Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; i) Despesa com pessoal fixada para o Poder Executivo
Municipal em percentual superior ao limite de alerta de 48,6% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 20 da LC nº 101/00; j) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; k) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; l) Déficit primário esperado
a partir do PLOA 2020, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC
nº 101/00.
Processo: 00452/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sossêgo
Interessados: Sr(a). Lusineide Oliveira Lima Almeida (Interessado(a))
Alerta TCE-PB 02104/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Sossêgo, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Lusineide Oliveira Lima Almeida, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: O exame do Projeto de Lei Orçamentária Anual PLOA do exercício financeiro de 2020 evidenciou: a) As unidades
gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de despesas
do PLOA de 2020 não possuem exata correspondência com as
unidades gestoras identificadas nos lançamentos de arrecadação de
receitas e de efetivações de despesas, conforme consulta feita ao
Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
- SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre os dados de planejamento e de execução
orçamentária, a mesma categorização de unidades gestoras deve ser
utilizada tanto na Lei Orçamentária Anual - LOA quanto nas
informações de receitas e despesas inseridas periodicamente no
SAGRES; b) A previsão de receitas correntes foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei
Complementar Nacional n.º 101/2000 não foi seguido pelo Poder
Executivo. Nessa situação, deve ser registrado que as receitas
correntes previstas devem estar compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 03 (três) anos e com as projeções de
crescimento e de inflação oficiais, uma vez que excessos de
estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a execução
orçamentária, especialmente ao conceder autorização legislativa para
execução de gastos que não possuam contrapartida realista de
arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram
desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida - RCL do PLOA
2020, uma vez que seu valor foi 26,49% superior à maior RCL
arrecadada nos últimos 03 (três) exercícios, impactando, por
conseguinte, os indicadores de Despesa Total com Pessoal,
calculados para efeito de cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF. Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem
lastro real e a deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso
que, antes da votação do PLOA 2020 pelo Poder Legislativo, sejam
feitas as correções dos excessos de receitas correntes indicados nos
anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão do ano de
2019, gerado nos autos do Processo TC n.º 00452/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) A Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em
análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos
adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou seja, R$
10.397.597,85; d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou
"1115" em gastos que não se enquadram no conceito de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino - MDE, contrariando o disposto no art.
70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Nacional n.º
9.394/1996); e) Emprego da fonte "1211" em dispêndios que não
abrangem o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,
infringindo o preconizado no art. 4º da Lei Complementar Nacional n.º
141/2012; f) Gastos com pessoal fixados para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da RCL, motivando a

aplicação da exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19, ambos da Lei
Complementar Nacional n.º 101/2000; g) Fixação de dotação para
subvenções sociais, devendo existir o cumprimento integral dos
requisitos exigidos no art. 2º da Resolução Normativa RN - TC 09/2010, sob pena de repercussão negativa quando do julgamento
das contas de 2020; e h) Definição de dotação para ao menos um dos
elementos de despesa "48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita",
motivando o adimplemento integral dos pressupostos definidos no art.
1º da Resolução Normativa RN - TC - 09/2010, sob pena de
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00454/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sumé
Interessados: Sr(a). Eden Duarte Pinto de Sousa (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02128/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Sumé, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a).
Eden Duarte Pinto de Sousa, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$31.957.000,00; b) O nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do
Município foi fixado em valor 8,29% inferior ao montante de despesas
com pessoal projetado para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença
não reflita um real esforço da administração para adequação de seus
gastos com pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das
DTP fixadas no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção
dos indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
c) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais,
alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º
da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de
2020; d) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um
dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e
"32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; e)
Déficit primário esperado a partir do PLOA 2020, contrariando o que
dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.
Processo: 00459/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório
Interessados: Sr(a). Evilázio de Araújo Souto (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02111/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Tenório, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Evilázio de Araújo Souto, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) Salienta-se, por oportuno,
que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise,
estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais
suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$10.540.750,00; b) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; c)
Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito
de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o
disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; d) Tendo em
vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48
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- Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem
ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade
de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00460/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Triunfo
Interessados: Sr(a). José Mangueira Torres (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02157/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Triunfo, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). José Mangueira Torres, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
28,7% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos últimos
3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa
Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de
dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em
lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA
2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes
indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de
Gestão gerado no Proc. 00460/19, sob pena de haver repercussão
negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020; c)
Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o
PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização para abertura
de créditos adicionais suplementares de 30% do total de despesas, ou
seja, R$8.864.400,00; d) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114"
ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o
disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº
9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que não se
enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº
141 de 2012; f) Despesa com pessoal fixada para o Município em
percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita Corrente
Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da LC nº
101/00; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções
sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos
pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob
pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas
de 2020; h) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos
um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"
e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se
para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN
TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver
repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00461/19
Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro Substituto Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Uirauna
Interessados: Sr(a). João Bosco Nonato Fernandes (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02169/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Uirauna, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). João Bosco Nonato Fernandes, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) Salienta-se,
por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020
em análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos
adicionais suplementares de 50% do total de despesas, ou seja,
R$30.774.697,00; b) Não foram previstas todas as deduções de
receita exigidas legalmente para destinação ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando os princípios da
universalidade e do orçamento bruto, previstos nos arts. 2º e 6º da Lei
nº 4.320/1964, bem como os preceitos da Lei nº 11.944, de 2007; c) O
nível de Despesa Total com Pessoal (DTP) do Município foi fixado em
valor 5,28% inferior ao montante de despesas com pessoal projetado
para 2019. Nesse contexto, caso tal diferença não reflita um real
esforço da administração para adequação de seus gastos com
pessoal, alerta-se para a existência de subestimação das DTP fixadas
no projeto em análise, fato esse que acarreta a distorção dos
indicadores de pessoal calculados em relação ao PLOA 2020 para
efeito de aferição do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Fixação de despesas em Manutenção e Desenvolvimento de
Ensino (MDE) em montante inferior ao limite mínimo de 25% das
receitas impostos e transferências de impostos, contrariando o que
estabelece o art. 212 da Constituição Federal; e) Uso de fonte "1111",
"1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram
no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); f) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; g) Despesa com pessoal fixada para o
Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da
Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o
art. 19 da LC nº 101/00; h) Tendo em vista que há fixação de dotação
para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; i) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00464/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vieirópolis
Interessados: Sr(a). Jose Celio Aristoteles (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02183/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Vieirópolis, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Jose Celio Aristoteles, no sentido de que adote medidas de
prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As unidades gestoras
informadas nas previsões de receita e fixação de despesas do Projeto
de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata correspondência
com as unidades gestoras identificadas nos lançamentos de
arrecadação de receitas e realização de despesas, conforme consulta
feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à obtenção de
comparabilidade entre as informações de planejamento e execução
orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a mesma
categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária quanto
nas informações de receitas e despesas realizadas e informadas
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periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas correntes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada, oferecendo
indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reiterase, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes
previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação dos
últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e de inflação
oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos
deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao
conceder autorização legislativa para execução de despesas que não
possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que
tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da
Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez que seu valor foi
30,51% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos
últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os indicadores de
Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação
de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos
em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do
PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas
correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de
Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00464/19, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano
de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores,
ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo autorização
para abertura de créditos adicionais suplementares de 30% do total de
despesas, ou seja, R$8.409.900,00; d) Uso de fonte "1111", "1112",
"1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no
conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),
contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas que
não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Tendo em vista que há fixação de
dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00466/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Gomes Vieira Filho
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Zabelê
Interessados: Sr(a). Sebastiao Dalyson de Lima Neves (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02147/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura
Municipal de Zabelê, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Sebastiao Dalyson de Lima Neves, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: Fatos relacionados ao PLOA 2020: a) As
unidades gestoras informadas nas previsões de receita e fixação de
despesas do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 não possuem exata
correspondência com as unidades gestoras identificadas nos
lançamentos de arrecadação de receitas e realização de despesas,
conforme consulta feita ao SAGRES. Nesse contexto, com vistas à
obtenção de comparabilidade entre as informações de planejamento e
execução orçamentárias, alerta-se para a necessidade de se utilizar a
mesma categorização de unidades gestoras tanto na Lei Orçamentária
quanto nas informações de receitas e despesas realizadas e
informadas periodicamente ao SAGRES; b) A previsão de receitas
correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 foi superestimada,
oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder
Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as
receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de
arrecadação dos últimos 3 anos e com as projeções de crescimento e
de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem
ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária,
especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de

despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação.
Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no
valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2020, uma vez
que seu valor foi 33,28% superior à maior receita corrente líquida
arrecadada nos últimos 3 exercícios, impactando, por conseguinte, os
indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se
evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de
indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções,
antes da votação do PLOA 2020 na Câmara de Vereadores, dos
excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do
Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00466/19,
sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das
contas do ano de 2020; c) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de
Vereadores, ao aprovar o PLOA 2020 em análise, estará concedendo
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de
60% do total de despesas, ou seja, R$10.458.600,00; d) Uso de fonte
"1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se
enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei nº 9.394/96); e) Uso da fonte "1211" em despesas
que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei
Complementar nº 141 de 2012; f) Tendo em vista que há fixação de
dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de
que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020; g) Tendo em vista que há
fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros
auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os
requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam
integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa
quando do julgamento das contas de 2020.
Processo: 00825/19
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação
Interessados: Sr(a). Cláudio Benedito Silva Furtado (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02180/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Secretaria de
Estado da Educação, sob a responsabilidade do(a) interessado(a)
Sr(a). Cláudio Benedito Silva Furtado, no sentido de que adote
medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente
aos seguintes fatos: A Auditoria realizou inspeções in loco nas
Gerências da 2ª, 4ª, 12ª e 14ª Região de Ensino e escolas a elas
vinculadas no período de 11 a 14.11.2019. Em reunião com os
gestores e presidentes de conselhos escolares das unidades de
ensino daquelas regionais, a equipe de auditoria foi informada de que
os empregados da Organização Social Espaço Cidadania e
Oportunidades Sociais – ECOS, lotados nas escolas sob sua
supervisão, entrarão de férias coletivas em 02.12.2019, apesar de o
ano letivo só terminar em 20.12.2019. Demonstrado profunda
preocupação e aflição com a situação, os gestores informaram que
não possuem servidores para realizar o serviço de limpeza,
manutenção e, sobretudo, para preparar e servir a merenda dos
alunos das respectivas escolas. Segundo os Gestores, em geral, as
Organizações Sociais que atuam junto às escolas não abrem espaço
para um diálogo e participação, visando definir as ações prioritárias
nas escolas. Eles ilustram essa afirmação com a decisão da ECOS de
conceder férias aos empregados sem antes conversar com os
gestores das unidades de ensino, pautando-se unicamente na
prioridade da própria OS, sem considerar a situação das escolas. A
grande maioria do pessoal de apoio que trabalha nas escolas eram
prestadores de serviço, que foram absorvidos pelas Organizações
Sociais, por força dos respectivos contratos de gestão. Portanto, não é
difícil de imaginar o impacto negativo que a decisão da ECOS causará
no desenvolvimento das atividades das 327 escolas sob sua
supervisão, a partir de 02.12.2019 até o fim do ano letivo, atingido
diretamente todos os alunos. A concessão de férias coletivas dos
empregados da ECOS, antes do término do ano letivo, causarão
graves prejuízos às unidades de ensino, impactando negativamente o
desenvolvimento das atividades escolares, motivo pelo qual se faz
necessária a imediata e urgente intervenção do Secretário de Estado
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da Educação, Cultura e Tecnologia (SEECT), para que solucione o
problema. Assim sendo, encaminha-se ALERTA ao Gestor da SEECT
para que adote providências no sentido de assegurar e garantir o bom
funcionamento das escolas que estejam sob o regime de gestão com
Organizações Sociais, de modo a evitar prejuízo ao aprendizado, e
ainda, que se dê atenção especial à concessão de férias a
prestadores de serviços das escolas, ante as alegações supra
apontadas pela unidade de instrução. Por fim, dê-se conhecimento
deste ALERTA ao Exmo. Sr. Governador do Estado, para adoção de
providências que julgar cabíveis.
Documento: 55987/19
Subcategoria: LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Governo do Estado
Interessados: Sr(a). João Azevêdo Lins Filho (Gestor(a))
Alerta TCE-PB 02182/19: O Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC
101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no
Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos
que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Governo do
Estado, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). João
Azevêdo Lins Filho, no sentido de que adote medidas de prevenção ou
correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: A LDO
2020, publicada no DOE de 09/08/2019, não foi disponibilizada no sítio
do
Governo
do
Estado
(http://transparencia.pb.gov.br/orcamento/normas-orcamentarias).
Registre-se, portanto, a necessidade de sua publicação no referido
sítio, em cumprimento aos ditames da Lei n.º 12.527/2011.

processo constante nas folhas 2.282/2.302 é insuficiente à análise
contratual, a Auditoria solicita que sejam apresentadas as seguintes
documentações: 1. Termo de Recebimento Provisório, constando os
dados sobre os profissionais designados, o período em que o
recebimento provisório foi realizado, as observações realizadas pela
Comissão de Recebimento Provisório quanto à adequação do
equipamento aos requisitos do Edital (itens 4.2.2 e 4.2.3 do Termo de
Referência), bem como seu local de realização; 2. Termo de
Recebimento Definitivo, conforme itens 4.2.5 a 4.2.8 do Termo de
Referência (fls. 2.143/2.170 do Processo 04.463/18), contendo os
dados sobre os profissionais designados para a Comissão de
Recebimento Definitivo, o período em que o recebimento foi realizado,
as observações realizadas pela Comissão e pelo Fiscal do Contrato
quanto à adequação do equipamento aos requisitos do Edital (itens
4.2.2 e 4.2.3 do Termo de Referência), bem como seu local de
realização; 3. Comprovação do recolhimento, por parte da contratada,
da Garantia de Execução correspondente a R$ 501.000,00, conforme
item 15 do Contrato 02/2018 (fls. 2.284/2.289 do Processo 04.463/18);
4. Comprovação da devolução da garantia de execução (item 15 do
Contrato), nos termos do §4º do art.56 da Lei 8.666/93, contendo,
inclusive, a memória de cálculo e os parâmetros utilizados para a
atualização; 5. Comprovação de que a Contratada adimpliu as
imposições constantes nos itens 4.2.8 e 4.2.9 do Termo de referência
– fl. 2.159 do Processo TC. 04.463/18 6. Taxas de câmbio utilizadas
nos efetivos pagamentos, com indicação de suas datas de referência;
e 7. Conforme item 13.2 do Termo de Referência (fl. 2.169), solicita-se
demonstração, por meios hábeis, de que o Sr. Leandro Nunes
Azevedo (fl. 2.287), matrícula 169.222-4, detém a experiência
necessária ao acompanhamento e controle da execução contratual.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

7. Atos da Auditoria
Intimação para Envio de Documentação
Processo: 15483/17
Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. Mun. de Cabedelo
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Interessado(s): Léa Santana Praxedes (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
- Ato de provimento da servidora, no cargo em que se aposentou,
como solicitado no Relatório Inicial da Auditoria (fls. 94-98); - Certidão
de casamento da servidora, com as eventuais averbações de
alterações realizadas.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 04463/18
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2018
Interessado(s): Marivone Duarte Laureano Cordeiro (Assessor
Técnico), Livânia Maria da Silva Farias (Gestor(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Em atenção ao despacho constante da folha 2.304 que determinou a
análise do Contrato 02/2018, firmado entre a Secretaria de Estado da
Administração – SEAD - e a Empresa Helicópteros do Brasil S/A –
HELIBRÁS, e tendo em vista que o item 14.4 do Termo de Referência,
o qual integra o Edital do Pregão Presencial Internacional 291/2017,
correlaciona as datas para o efetivo pagamento aos atos de
recebimento provisório e definitivo, a serem realizados,
respectivamente, pelas Comissões de Recebimento Provisório e
Definitivo, definidas no item 4 do termo de referência (Entrega e
Critérios de Aceitação do Objeto), e que possuem a incumbência de
verificar se o objeto conforma-se aos requisitos presentes no edital.
Considerando que, no exercício de 2018, houve execução financeira
do contrato, sendo efetivamente pago o montante de R$
18.618.182,78, conforme Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAF; e Por fim, sabendo que a Contratada, conforme
cláusula 15 do termo contratual, prestou garantia de execução no
montante de R$ 501.000,00 e que a documentação arrolada ao

Processo: 00321/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Fagundes
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2019
Interessado(s): Magna Madalena Brasil Risucci (Gestor(a))
Prazo: 15 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Encaminhar, via Portal do Gestor, os seguintes documentos: 1 Cópia
do Razão Contábil das contas FUNDEB 60% 8924-9, MDE 1.106-1,
FUS REC. PROP.SAUDE 12.306-4, de janeiro a outubro de 2019; 2
Apresentar declaração informando as providências tomadas pela atual
gestão em relação a cobrança dos valores imputados no Acórdão AC2
nº 3424/18, acompanhada de documentos comprobatórios; 3 Cópia
completa das GFIPs enviadas ao INSS durante o exercício de 2019.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 00334/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Itatuba
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2019
Interessado(s): Aron Rene Martins de Andrade (Gestor(a))
Prazo: 7 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Encaminhar, via portal do gestor, o extrato da conta corrente 19.561-8
FUS (Banco do Brasil), referente ao mês de abril/2019, não
encaminhado quando do envio do balancete do referido mês.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 00339/19
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juarez Távora
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2019
Interessado(s): Maria Ana Farias dos Santos (Gestor(a))
Prazo: 3 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
Relatório do Ponto eletrônico dos servidores de nível superior da
Secretaria Municipal de Saúde do dia 18 de outubro a 18 de novembro
de 2019, contendo nome, presença e a unidade em que o servidor
trabalhou no período.
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Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.
Processo: 06392/19
Jurisdicionado: Instituto de Prev. do Município de Sertãozinho
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Interessado(s): Espedito Rufino dos Santos (Interessado(a)),
Gilsandro Costa de Macedo (Contador(a))
Prazo: 5 dias
Solicitação de Envio de Documentação:
- Cópia da política de investimentos vigente no exercício 2018; - Cópia
da ata de reunião do conselho de previdência em que a política de
investimentos 2018 foi aprovada; - Cópia do certificado emitido por
entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no
mercado brasileiro de capitais em nome do Sr. Espedito Rufino dos
Santos e válido durante todo o exercício 2018; - Cópias da avaliação
atuarial 2019, data base 31/12/2018; - Cópia da legislação que instituiu
o Comitê de Investimentos; - Cópia das portarias de nomeação dos
membros do Comitê de Investimentos; - Cópia dos certificados
emitidos por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e
difusão no mercado brasileiro de capitais em nome dos membros do
Comitê de Investimento e válido durante todo o exercício 2018.
Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse
o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

8. Atos dos Jurisdicionados
Aviso de Licitação dos Jurisdicionados
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Documento TCE nº: 75707/19
Número da Licitação: 00251/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM.
Data do Certame: 04/12/2019 às 13:30
Local do Certame: CENTRAL DE COMPRAS DA PARAÍBA
Observações: PREGÃO QUE ESTAVA AGENDADO PARA DIA
21/11/2019 FOI ADIADO COM DATA PARA 04/12/2019 ÀS 13:30.
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova
Documento TCE nº: 77648/19
Número da Licitação: 00020/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM
ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.
Data do Certame: 25/11/2019 às 10:00
Local do Certame: Pç Santa Ana s/n centro Alagoa Nova-PB
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pombal
Documento TCE nº: 78095/19
Número da Licitação: 00050/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA
MINISTRAR ATRAVÉS DE OFICINAS DE
INFORMÁTICA(OPERADOR DE MICRO) PARA ALUNOS
ATENDIDOS PELO SCFV
Data do Certame: 02/12/2019 às 09:00
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL -DEPTº
DE LICITAÇÃO
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel
Documento TCE nº: 78096/19
Número da Licitação: 00001/2019
Modalidade: Leilão

Tipo: Alienação
Objeto: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Data do Certame: 02/12/2019 às 10:00
Local do Certame: Rua Thomaz de Aquino,06, Centro, Barra S
Miguel PB
Valor Estimado: R$ 33.500,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marizópolis
Documento TCE nº: 78101/19
Número da Licitação: 00038/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM
CIRURGIA E CONSULTAS ALFATOMOLOGICA PARA ATENDER A
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB
Data do Certame: 28/11/2019 às 09:30
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
Valor Estimado: R$ 105.400,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marizópolis
Documento TCE nº: 78104/19
Número da Licitação: 00039/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 600
HORAS/MAQUINAS, DE FORMA PARCELADA POR MEIO DE
LOCAÇÃO DE TRATOR COM OPERADOR E EQUIPADO COM
IMPLEMENTO AGRÍCOLA TIPO ARADO/GRADE LEVE E PESADA
DE ARRASTO E HIDRÁULICA,CUJA FINALIDADE É O CORTE DE
TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS
DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB
Data do Certame: 28/11/2019 às 10:30
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
Valor Estimado: R$ 72.000,00
Jurisdicionado: Secretaria da Administração do Município de João
Pessoa
Documento TCE nº: 78107/19
Número da Licitação: 04069/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE
INSETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E
SEUS ANEXOS.
Data do Certame: 09/10/2019 às 09:00
Local do Certame: www.comprasgovernamentais.gov.br
Observações: A informação está sendo realizada nesta data uma vez
houve um equivoco no protocolo nº66518/19,onde a jurisdicionado
seria Sead e não Icv como consta.
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Documento TCE nº: 78110/19
Número da Licitação: 00001/2019
Modalidade: Leilão
Tipo: Alienação
Objeto: alienação do bem público: VW/UP TAKE MA, ano/modelo
2014/2015 e FIAT Fiorine / Tecform/ Ambulancia, ano/modelo 2015,
Data do Certame: 05/12/2019 às 09:00
Local do Certame: Sala de Licitação
Valor Estimado: R$ 24.000,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Itatuba
Documento TCE nº: 78115/19
Número da Licitação: 00013/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil
para, execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de
diversas ruas na Comunidade Sítio Melancia localizado no Município
de Itatuba - PB
Data do Certame: 05/12/2019 às 10:00
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Local do Certame: Sede Prédio da Prefeitura - Sala de Licitações
Valor Estimado: R$ 273.577,96
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Caiana
Documento TCE nº: 78120/19
Número da Licitação: 00024/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO
RELACIONADA A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PÚBLICA
NO ÂMBITO MUNICIPAL.
Data do Certame: 28/11/2019 às 15:00
Local do Certame: RUA 13 DE MAIO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ
DE CAIANA
Jurisdicionado: Departamento de Estradas de Rodagem
Documento TCE nº: 78122/19
Número da Licitação: 00008/2019
Modalidade: Convite
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para
Implantação e Pavimentação, Obra D’Arte Especial e Relatório
Ambiental Simplificado - RAS das Ligações entre os Bairros
localizados na Região Metropolitana de João Pessoa/PB, como
relacionadas a seguir: 1 - Ligação Cidade Verde / Bairro das Indústrias
/ Entrocamento BR-101/230; 2 – Via Marginal Esquerda da BR101/230 (a partir do Acesso ao Aeroporto Castro Pinto) / Bairro Boa
Vista em Santa Rita/PB.
Data do Certame: 28/11/2019 às 10:00
Local do Certame: Sala de Reunião da CPL - 2º andar
Valor Estimado: R$ 155.315,05
Observações: Para este tipo de Objeto não existe Declaração de
Projeto Básico, visto que esta Licitação trata-se da Elaboração de
Projetos.
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo
Documento TCE nº: 78137/19
Número da Licitação: 00079/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MONITORIZAÇÃO
CARDÍACA - MAPA 24HS, APARELHO ELETROCARDIOGRÁFICO
10 VIAS - EGG E DESFIBRILADOR BIFÁSICO
Data do Certame: 04/12/2019 às 09:00
Local do Certame: Rua: Benedito Soares da Silva, 131 - Monte
Castelo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bananeiras
Documento TCE nº: 78141/19
Número da Licitação: 00042/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019
DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB.
Data do Certame: 29/11/2019 às 09:00
Local do Certame: SEDE DA PREFEITURA
Valor Estimado: R$ 138.824,70
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso
Documento TCE nº: 78145/19
Número da Licitação: 00001/2019
Modalidade: Convite
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil para
execução dos serviços de melhorias na Infra Estrutura do CAPS com a
construção de uma murada aterrada, uma cisterna de 45m³ e calçada
de contorno
Data do Certame: 26/11/2019 às 10:00
Local do Certame: SALA DAS SESSÕES
Valor Estimado: R$ 90.197,30
Jurisdicionado: Superintendência de Obras do Plano de Desenv. do
Estado
Documento TCE nº: 78160/19
Número da Licitação: 00087/2019

Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
DESCOBERTA, COM FECHAMENTO EM ALAMBRADO NO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PB.
Data do Certame: 09/12/2019 às 10:30
Local do Certame: AUDITÓRIO DA SUPLAN
Valor Estimado: R$ 301.898,30
Jurisdicionado: Superintendência de Obras do Plano de Desenv. do
Estado
Documento TCE nº: 78162/19
Número da Licitação: 00088/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
DESCOBERTA, COM FECHAMENTO EM ALAMBRADO NO
MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB.
Data do Certame: 09/12/2019 às 09:00
Local do Certame: AUDITÓRIO DA SUPLAN
Valor Estimado: R$ 300.107,94
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Soledade
Documento TCE nº: 78168/19
Número da Licitação: 00089/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UMA
CLINICA DE FISIOTERAPIA, NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB
(REMANESCENTES DO PREGÃO 046-19)
Data do Certame: 03/12/2019 às 08:00
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Documento TCE nº: 78169/19
Número da Licitação: 00316/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
DE BOMBEIRO CIVIL
Data do Certame: 03/12/2019 às 09:00
Local do Certame: CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO DA
PARAÍBA
Jurisdicionado: Instituto Cândida Vargas
Documento TCE nº: 78180/19
Número da Licitação: 23022/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO
DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA
BAUMER.
Data do Certame: 05/11/2019 às 09:00
Local do Certame: www.licitacoes-e.com.br
Observações: ESSA LICITAÇÃO FOI AVISADA ANTERIORMENTE
DENTRO DO PRAZO, ATRAVÉS DO DOCUMENTO Nº.69049/19.
OCORRE QUE, NO DIA 20/11 FOI CANCELADO O AVISO DE
LICITAÇÃ
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cabedelo
Documento TCE nº: 78181/19
Número da Licitação: 00014/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM, AMPLIFICADOR, CAIXAS
DE SOM, MICROFONES E EQUIPAMENTOS PARA PLENÁRIO,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CABEDELO.
Data do Certame: 27/11/2019 às 09:00
Local do Certame: Rua: João Machado, 57- Centro- Cabedelo- PB
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marcação
Documento TCE nº: 78186/19
Número da Licitação: 00004/2019
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Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Contratação de uma empresa especializada em construção
civil, para construção de 03 (três) Quadras Poliesportiva tipo: Padrão,
nas seguintes localidades: E.M.I.E.F: Cacique João Francisco
Bernardo - Local: Aldeia Estiva Velha, E.M.I.E.F: Teodolino Soares
Lima - Local: Aldeia Camurupim e E.M.I.E.F: Deputado Eduardo
Ferreira - Local: Aldeia Caeira, neste município
Data do Certame: 09/12/2019 às 09:00
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO SALA CPL
Valor Estimado: R$ 430.429,88
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Olho d´ Água
Documento TCE nº: 78187/19
Número da Licitação: 00045/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Contratação de empresa para compra parcelada de ar
condicionares, para as secretarias de saúde e assistencia social do
municipio de Oho D´Agua-PB
Data do Certame: 28/11/2019 às 08:30
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUAPB
Valor Estimado: R$ 96.148,40
Jurisdicionado: Secretaria da Administração do Município de João
Pessoa
Documento TCE nº: 78198/19
Número da Licitação: 04090/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – RAÇÕES E GRÃOS DESTINADOS A
ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO
ARRUDA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – SEMAM, CONFORME
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E
SEUS ANEXOS.
Data do Certame: 02/12/2019 às 09:00
Local do Certame: www.comprasgovernamentais.gov.br
Valor Estimado: R$ 140.164,82
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabedelo
Documento TCE nº: 78240/19
Número da Licitação: 00142/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Planejamento,
organização e execução do Concurso Público Municipal.
Data do Certame: 02/12/2019 às 09:00
Local do Certame: SETOR DE LICITAÇÃO

Local do Certame: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RUA
ALMISA ROSA N° 02
Valor Estimado: R$ 838.380,00
Jurisdicionado: Companhia Paraibana de Gás
Documento TCE nº: 78263/19
Número da Licitação: 00004/2019
Modalidade: Licitação da Lei Nº 13.303/2016
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação da prestação de Serviços de Reforma e Melhoria
dos Sistemas de Proteção Catódica por Corrente Impressa da
PBGÁS, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo e
demais anexos.
Data do Certame: 29/08/2019 às 10:00
Local do Certame: Sede da PBGÁS
Valor Estimado: R$ 687.160,45

Errata
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 04/07/2019:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São João do Cariri
Documento TCE nº: 48035/19
Número da Licitação: 00035/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 23/10/2019:
Jurisdicionado: Instituto Cândida Vargas
Documento TCE nº: 72685/19
Número da Licitação: 23022/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO
DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA
BAUMER.
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 07/11/2019:
Jurisdicionado: Instituto Cândida Vargas
Documento TCE nº: 75564/19
Número da Licitação: 23039/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (CONVÊNIO 851471/2017 –
MINISTÉRIO DA SAÚDE).
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 11/11/2019:
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa
Documento TCE nº: 76181/19
Número da Licitação: 10076/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DA REDE HOSPITALAR E ESPECIALIZADA.
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 11/11/2019:
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração
Documento TCE nº: 76195/19
Número da Licitação: 00220/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: Contratação de Empresa de Esterilização à baixa temperatura
por Plasma de Peróxido de Hidrogênio

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ingá
Documento TCE nº: 78245/19
Número da Licitação: 00045/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Locação e manutenção de sistemas informatizados, para
atender as necessidades da Prefeitura de Ingá.
Data do Certame: 04/12/2019 às 08:45
Local do Certame: Prefeitura Municipal de Ingá
Valor Estimado: R$ 37.040,00
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Nova Palmeira
Documento TCE nº: 78246/19
Número da Licitação: 00037/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Combustível
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADOS DE
PETRÓLEO PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA
Data do Certame: 03/12/2019 às 14:00

Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 12/11/2019:
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa
Documento TCE nº: 76205/19
Número da Licitação: 10077/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO
DE PROTETOR SOLAR, INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA
ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 12/11/2019:
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa
Documento TCE nº: 76347/19
Número da Licitação: 10078/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
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Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS CBAF.
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 21/11/2019:
Jurisdicionado: Instituto Bananeirense de Previdência Municipal
IBPEM
Documento TCE nº: 77991/19
Número da Licitação: 00042/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019
DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB.
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 21/11/2019:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Olho d´ Água
Documento TCE nº: 78047/19
Número da Licitação: 00045/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Objeto: Contratação de empresa para compra parcelada de ar
condicionares, para as secretarias de saúde e assistencia social do
municipio de Oho D´Agua-PB
Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 21/11/2019:
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Olho d´ Água
Documento TCE nº: 78047/19
Número da Licitação: 00045/2019
Modalidade: Tomada de Preço
Objeto: Contratação de empresa para compra parcelada de ar
condicionares, para as secretarias de saúde e assistencia social do
municipio de Oho D´Agua-PB
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