TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PROCESSO
TC- 09.070/02
Administração direta. Prefeitura Municipal de
Pirpirituba. Concorrência. Assinação de prazo para
rescisão contratual. Ausência de comprovação das
medidas. Declaração de descumprimento da decisão e
aplicação de multa.

ACÓRDÃO AC2 – T C-00690/2012
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de verificação de cumprimento da decisão consubstanciada
no Acórdão AC2 TC 1.006/2006 e na Resolução RC2 TC 166/06. O Acórdão aplicou multa de
R$ 2.805,10 à Sra. Josivalda Matias de Sousa, à época Prefeita municipal de Pirpirituba; a
Resolução assinou prazo de trinta dias para comprovação da rescisão do contrato firmado
entre a COSAC – Cooperativa de Serviços de Administração de Créditos e a municipalidade.
A Unidade Técnica, fls. 219/221, concluiu não cumpridas as determinações, tendo em
vista que não foram comprovados a rescisão contratual nem o recolhimento da penalidade
pecuniária.
O MPjTC, em parecer do Procurador Marcílio Toscano Franca Filho (fls. 229/231), opinou
pela declaração de descumprimento do Acórdão AC2 TC 1.006/06 e da Resolução RC2 TC
166/06, com aplicação de multa ao responsável.
Após a aposentadoria do Conselheiro Relator Flávio Sátiro Fernandes, seu sucessor,
Conselheiro André Carlo Torres Pontes, em despacho fundamentado, indicou o impedimento em
continuar com a Relatoria do feito.
Vieram-me os autos após redistribuição com permuta.
Foram determinadas as intimações necessárias. É o Relatório.

VOTO DO RELATOR
O Acórdão AC2 TC 1.006/06 aplicou multa à responsável. Não havendo recolhimento
do valor, cumpre à Corregedoria desta Corte a adoção de medidas para viabilizar a cobrança
executiva. A Resolução RC2 TC 166/06, por seu turno, assinou prazo para providências que
não foram adotadas pela responsável, cabendo, neste caso, a declaração de descumprimento
da decisão, bem como a aplicação de multa.
Consultando-se o SAGRES, não foi detectado nenhum pagamento à COSAC nos
exercícios de 2003 a 2011.
Diante da ausência de provas quanto à rescisão contratual ordenada, acompanho o
MPjTC e voto pela:
1. Declaração de descumprimento da Resolução RC2 TC 166/06;
2. Aplicação de multa, no valor de R$ 1.000,00 à Sra. Josivalda Matias de Sousa, exPrefeita do município de Pirpirituba e responsável pela omissão, com fundamento no art.
56, IV da LOTCE.
3. Encaminhamento a Corregedoria deste Tribunal para acompanhar o cumprimento
desta decisão.

DECISÃO DA 2ª CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC-09.070/02, ACORDAM os
MEMBROS DA 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à
unanimidade, na sessão realizada nesta data, em:
1. Declarar o não cumprimento da Resolução RC2 TC 166/06
2. Aplicar multa ao Sr. Josivalda Matias de Sousa, ex-Prefeita Municipal de
Pirpirituba, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fundamento no
art. 56, IV da LOTCE, assinando-lhe o prazo de sessenta (60) dias, a contar
da data da publicação do presente Acórdão, 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, a
importância relativa à multa, cabendo ação a ser impetrada pela
Procuradoria Geral do Estado (PGE), em caso do não recolhimento
voluntário devendo-se dar a intervenção do Ministério Público Comum, na
hipótese de omissão da PGE, nos termos do § 4º do art. 71 da Constituição
Estadual.
3. Encaminhar a Corregedoria deste Tribunal para acompanhar o cumprimento
desta decisão.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se.

Sala das Sessões da 2ª. Câmara do TCE-PB – Mini Plenário Conselheiro Adailton Coelho Costa.
João Pessoa, 15 de maio de 2012.
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