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Objeto: Recurso de Reconsideração
Relator: Conselheiro em Exercício Renato Sérgio Santiago Melo
Impetrante: Neuma Rodrigues de Moura Soares
Advogado: Dr. Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (OAB/PB n.º 14.233)
EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO
DIRETA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – PREFEITA –
MANDATÁRIA – CONTAS DE GOVERNO – EMISSÃO DE PARECER
CONTRÁRIO – PREFEITA – ORDENADORA DE DESPESAS – CONTAS
DE GESTÃO – IRREGULARIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA –
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO – RECOMENDAÇÕES –
ASSINAÇÃO DE LAPSO TEMPORAL PARA ADOÇÃO DE
PROVIDÊNCIAS – DETERMINAÇÃO – REPRESENTAÇÕES –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – REMÉDIO
JURÍDICO ESTABELECIDO NO ART. 31, INCISO II, C/C O ART. 33,
AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/1993 –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE REDUZIR A PENALIDADE
IMPOSTA – CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. A permanência de incorreções graves de natureza
política enseja a manutenção do desequilíbrio das contas de
governo, ex vi do disposto no Parecer Normativo n.º 52/2004,
enquanto as pechas administrativas demandam a irregularidade das
contas de gestão, por força do disciplinado no art. 16, inciso III,
alínea “b”, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, e das
demais deliberações vergastadas, com a devida conformação da
penalidade imposta.
ACÓRDÃO APL – TC – 00197/2022
Vistos, relatados e discutidos os autos do RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO interposto pela
Prefeita do Município de Caldas Brandão/PB durante o exercício financeiro de 2018,
Sra. Neuma Rodrigues de Moura Soares, CPF n.º 097.149.884-97, em face das decisões
desta Corte de Contas, consubstanciadas no PARECER PPL – TC – 00072/20 e no ACÓRDÃO
APL – TC – 00137/20, ambos de 03 de junho de 2020, publicados no Diário Oficial Eletrônico
do TCE/PB em 09 de junho do mesmo ano, acordam, por unanimidade, os Conselheiros
integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE/PB, em sessão
plenária realizada nesta data, com as ausências justificadas dos Conselheiros Arnóbio Alves
Viana, Fábio Túlio Filgueiras Nogueira e Arthur Paredes Cunha Lima, a declaração de
impedimento do Conselheiro em Exercício Oscar Mamede Santiago Melo, bem como as
convocações dos Conselheiros Substitutos Antônio Cláudio Silva Santos e Renato Sérgio
Santiago Melo, na conformidade do voto do relator a seguir, em:
1) TOMAR CONHECIMENTO DO RECURSO, diante da legitimidade da recorrente e da
tempestividade de sua apresentação, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas
para reduzir a multa aplicada a Sra. Neuma Rodrigues de Moura Soares,
CPF n.º 097.149.884-97, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), equivalente a 154,50 Unidades
Fiscais de Referência do Estado da Paraíba – UFRs/PB para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
correspondente a 77,25 UFRs/PB, reconhecendo as reduções dos valores dos déficits
orçamentário, de R$ 2.291.875,59 para R$ 2.010.358,33, e financeiro, de R$ 2.152.312,83
para R$ 1.870.795,57, da carência de empenhamento de contribuições securitárias do
empregador devidas à entidade previdenciária local, de R$ 607.335,18 para R$ 325.817,92,
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bem como da falta de transferência de obrigações patronais devidas à autarquia de
seguridade municipal de R$ 1.065.374,64 para R$ 783.857,38.
2) REMETER os presentes autos à Corregedoria deste Sinédrio de Contas para as
providências cabíveis.
Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Publique-se, registre-se e intime-se.
TCE/PB – Sessão Ordinária Presencial e Remota do Tribunal Pleno
João Pessoa, 29 de junho de 2022

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO
Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Presidente

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

Presente:
Representante do Ministério Público Especial

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO
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RELATÓRIO
CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO (Relator): Esta Corte, em
sessão plenária realizada no dia 03 de junho de 2020, através do PARECER
PPL – TC – 00072/2020, fls. 2.543/2.545, e do ACÓRDÃO APL – TC – 00137/2020,
fls. 2.548/2.571, ambos publicados no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB de 09 de junho do
mesmo ano, fls. 2.546/2.547 e 2.572/2.573, ao analisar contas oriundas do Município de
Caldas Brandão/PB, exercício financeiro de 2018, decidiu: a) emitir parecer contrário à
aprovação das CONTAS DE GOVERNO da Sra. Neuma Rodrigues de Moura Soares, na
qualidade de MANDATÁRIA DA COMUNA; b) julgar irregulares as CONTAS DE GESTÃO da
Sra. Neuma Rodrigues de Moura Soares, na condição de ORDENADORA DE DESPESAS;
c) aplicar multa à mencionada autoridade no valor de R$ 8.000,00, equivalente a
154,50 UFRs/PB; d) assinar o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário da
coima imposta; e) enviar recomendações diversas; f) firmar o lapso temporal de
60 (sessenta) dias para abertura de procedimentos administrativos visando apurar possíveis
acumulações ilegais de cargos; g) ordenar o traslado de cópia da decisão para outro feito; e
h) efetuar as devidas representações ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de
Caldas Brandão e à Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Paraíba.
As supracitadas deliberações tiveram como base, resumidamente, as seguintes
irregularidades remanescentes: a) ocorrência de déficit orçamentário na quantia de
R$ 2.291.875,59; b) manutenção de desequilíbrio financeiro na importância de
R$ 2.152.312,83; c) ausência de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
e da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP; d) evidências de
inconformidades nas aquisições de medicamentos; e) realizações de dispêndios sem
licitações na soma de R$ 88.053,36 e contratação de consultoria e assessoria jurídica sem
concurso público no montante de R$ 33.000,00; f) gastos com pessoal do Poder Executivo
equivalente a 55,45% da Receita Corrente Líquida – RCL; g) não provimento dos cargos de
natureza permanente mediante concurso; h) falta de contabilização e quitação de décimos
terceiros salários e adicionais de férias dos servidores comissionados e contratados no total
de R$ 93.699,81; i) acumulação ilegal de cargos públicos; j) atraso em repasses de
duodécimos ao Poder Legislativo local; k) inexistência de recolhimento de obrigações
patronais devidas ao instituto de seguridade nacional na ordem de R$ 112.489,30;
l) pagamento de juros e/ou multas em razão do atraso nas quitações de contribuições
previdenciárias no montante de R$ 22.899,36; m) não empenhamento de compromissos
securitários na importância de R$ 607.335,18; n) falta de transferência de obrigações do
empregador devidas à autarquia de previdência local na quantia de R$ 1.065.374,64; e
o) ausência de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP.
Não resignada, a Sra. Neuma Rodrigues de Moura Soares, através de seu advogado,
Dr. Paulo Ítalo de Oliveira Vilar, interpôs, em 01 de julho de 2020, recurso de
reconsideração. A referida peça está encartada aos autos, fls. 2.574/2.714, onde a antiga
Alcaidessa alegou, sumariamente, que: a) o déficit orçamentário decorreu da interrupção de
receitas de royalties; b) o correto valor do desequilíbrio financeiro foi de R$ 1.429.845,24;
c) a falta de arrecadação de tributos municipais não tem o condão de maculas as contas;
d) a gestão realizou um controle mais efetivo nas aquisições de medicamentos; e) a despesa
sem licitação, caso persista, correspondeu a apenas 0,49% do dispêndio orçamentário;
f) os servidores contratados não fizeram jus a décimo terceiro salário e terço constitucional
de férias; g) os dispêndios com pessoal do Executivo representaram, em verdade, 53,55%
da RCL; h) as contratações temporárias de servidores visaram atender alguns setores
específicos da administração; i) foram adotadas providências para averiguar as acumulações
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de cargos públicos; j) apesar do atraso, a totalidade dos duodécimos devidos ao Parlamento
foi repassado; k) a Urbe recolheu o equivalente a 85,96% das contribuições previdenciárias
do empregador devidas ao INSS; l) a quitação de encargos moratórios e a ausência de CRP
ensejam, tão somente, o envio de recomendações; m) em 2020, foram realizados os
empenhamentos e pagamentos de R$ 733.692,64, respeitantes a obrigações patronais
devidas ao instituto de previdência municipal da competência de 2018; n) as quantias
inicialmente recolhidas estavam em conformidade com o estabelecido no Decreto
Municipal n.º 010/2017; e o) o total pago à autarquia securitária local alcançou o montante
de R$ 1.356.390,06.
O álbum processual foi encaminhado aos peritos deste Areópago de Contas, que, ao
esquadrinharem o recurso apresentado, emitiram relatório, fls. 2.723/2.744, onde opinaram
pelo conhecimento do recurso, em razão do preenchimento dos requisitos regimentais e, no
mérito, pelo seu não provimento, sendo reconhecida, contudo, a redução dos valores das
contribuições previdenciárias do empregador não empenhadas em favor do instituto de
previdência municipal de R$ 607.335,18 para R$ 335.204,08, bem como das obrigações
patronais não repassadas à autarquia securitária local de R$ 1.065.374,64 para
R$ 733.692,64.
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – MPjTCE/PB, ao
analisar a matéria, emitiu parecer, fls. 2.747/2.786, pugnando, preliminarmente, pelo
conhecimento da reconsideração e, no mérito, pelo seu provimento parcial, apenas para
reduzir as quantias das carências de empenhamento e pagamento das contribuições
patronais devidas ao RPPS para R$ 335.204,08 e R$ 733.692,64, respectivamente, para
excluir a eiva pertinente à ausência de contabilização de décimos terceiros salários e férias
dos servidores temporários que não possuem direito aos benefícios, bem como para afastar
a mácula atinente à inobservância dos limites de despesas de pessoal do Poder Executivo,
mantendo-se incólume o restante do Acórdão APL – TC – 00137/20, cabendo eventual
redução proporcional da multa aplicada.
Ato contínuo, após solicitação de pauta para a sessão do dia 09 de março,
fls. 2.787/2.788, adiamento para a assentada do dia 16 de março de 2022, pedido de vista
nesta data do Conselheiro Arnóbio Alves Viana e voto em 23 de março do corrente ano, o
eg. Tribunal Pleno determinou o envio dos autos à unidade técnica de instrução desta Corte
para complementação de instrução, tendo os especialistas deste Sinédrio de Contas
elaborado novel artefato técnico, fls. 2.792/2.793, onde atestaram, em suma, que, do valor
empenhado em 2020 pelo Poder Executivo da Comuna de Caldas Brandão/PB em favor do
instituto de previdência municipal, a quantia de R$ 733.692,64 dizia respeito às obrigações
patronais devidas pela Urbe à referida entidade securitária, respeitantes à competência de
2018.
Ao final, foram efetivadas novas intimações para o presente pregão, em conformidade com
certidão, fl. 2.800, e publicação no periódico oficial do TCE/PB de 07 de junho do corrente
ano.
É o breve relatório.
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VOTO
CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO (Relator): Incialmente,
cabe destacar que recurso de reconsideração contra decisão do Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba – TCE/PB é remédio jurídico – remedium juris – que tem sua aplicação
própria indicada no art. 31, inciso II, c/c o art. 33, ambos da Lei Orgânica do TCE/PB
(Lei Complementar Estadual n.º 18, 13 de julho de 1993), sendo o meio pelo qual o
responsável ou interessado, ou o Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de
15 (quinze) dias, interpõe pedido, a fim de obter a reforma ou a anulação da decisão que
refuta ofensiva a seus direitos, e será apreciado por quem houver proferido o aresto
vergastado.

In casu, fica evidente que o recurso interposto pela Prefeita do Município de Caldas
Brandão/PB durante o exercício financeiro de 2018, Sra. Neuma Rodrigues de Moura Soares,
atende aos pressupostos processuais de legitimidade e tempestividade, sendo, por
conseguinte, passível de conhecimento por este eg. Pretório de Contas. Entrementes, quanto
ao aspecto material, constata-se que os argumentos apresentados pela postulante são
capazes de modificar apenas a parte dispositiva da deliberação desta Corte relacionada à
multa imposta à mencionada autoridade (item “2” do ACÓRDÃO APL – TC – 00137/2020).
Com efeito, no tocante ao déficit orçamentário do Município, em que pese as alegações da
recorrente não justificarem esta desarmonia, o valor da pecha deve ser reduzido de
R$ 2.291.875,59 para R$ 2.010.358,33, em razão da minoração do ajuste na quantia das
obrigações patronais não empenhadas, que, conforme adiante comentado, passou de
R$ 607.335,18 para R$ 325.817,92. Do mesmo modo, o desequilíbrio financeiro do Ente
também merece reparo, passando de R$ 2.152.312,83 para R$ 1.870.795,57. Ainda assim,
consoante disposto no aresto vergastado, referidas constatações caracterizam a ausência de
um eficiente planejamento, com vistas à obtenção da simetria das contas públicas,
devidamente exigido pelo art. 1º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
Nacional n.º 101, de 04 de maio de 2000).
No que diz respeito aos dispêndios sem licitação de responsabilidade da antiga Prefeita da
Comuna de Caldas Brandão/PB, na importância de R$ 88.053,36, concernente ao credor
SFX Construções e Serviços EIRELI, embora a Sra. Neuma Rodrigues de Moura Soares
alegue a ínfima representatividade do total não licitado em comparação com o montante das
despesas orçamentárias empenhadas no exercício financeiro de 2018, restou evidenciada na
decisão combatida a ausência de relação entre o objeto contratado através de dispensa de
licitação e a situação emergencial estabelecida mediante Decreto Estadual, decorrente de
estiagem prolongada e escassez de água no Estado da Paraíba, não atendendo, portanto, ao
disposto no art. 24, inciso IV, da Lei Nacional n.º 8.666/93.
Já no que concerne à ultrapassagem do limite de gastos com pessoal do Poder Executivo no
exercício financeiro de 2018, não obstante os argumentos da antiga Alcaidessa, dentre
outros, de que o percentual dos gastos obedeceu ao limite estabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, ficou evidente que, no ano em análise, a despesa total com
servidores unicamente do Executivo correspondeu a 55,45% da Receita Corrente
Líquida – RCL do período, R$ 15.671.891,74, superando, por conseguinte, o limite de 54%
imposto no art. 20, inciso III, alínea “b”, da LRF. Ademais, conforme observado no acórdão
atacado, as medidas adotadas não se mostraram efetivas para retorno do dispêndio total
com pessoal ao respectivo limite, nos termos do art. 22, parágrafo único, incisos I a V, e do
art. 23, caput, também da LRF.
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Ainda em relação à temática de pessoal, conforme destacado na deliberação rechaçada,
foram registradas a incorreta escrituração de dispêndios com pessoal no elemento de
despesa 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA, a abundância de
comissionados no quadro de pessoal da Urbe de Caldas Brandão/PB, no total de 158 cargos
ocupados, enquanto a quantidade de efetivos era de 277 funcionários, bem como o
considerável número de servidores contratados por excepcional interesse público, nomeados,
em regra, para desempenharem atribuições permanentes, ordinárias e regulares da
Administração Pública sem o prévio concurso público. Em seu recurso, a antiga Chefe do
Executivo aduziu, dentre outros aspectos, que estes últimos recrutamentos foram
necessários para suprir os programas executados em parceria com o Governo Federal e para
substituir servidores efetivos afastados ou licenciados.
Cumpre observar, todavia, a remota possibilidade de extinção de um programa federal ou a
sua substituição por outro e que, mesmo assim, a necessidade do serviço público sempre
restará presente. E quanto à hipótese de falta temporária de pessoal, a exemplo da
substituição de funcionários em gozo de licenças ou férias, não obstante a antiga Prefeita
não ter encartado a documentação comprobatória desta alegação, é importante enfatizar
que, tal situação, salvo melhor juízo, não é condizente com a significativa parcela de pessoal
não efetivo no quadro da Comuna. Neste sentido, ficou claro que o registro no elemento de
despesa 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO atingiu a representativa
importância de R$ 841.914,29 e que o quantitativo de contratados por excepcional interesse
público alcançou 47 pessoas no final do exercício, o que configura burla ao instituto da
seleção pública, conforme insculpido no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Em continuidade a temática de pessoal, não obstante as arguições da recorrente, dentre
outras, de que os servidores temporários não faziam jus a décimos terceiros salários e a
férias remuneradas com os acréscimos do terço constitucional, em razão da natureza do
vínculo jurídico entre as partes, observa-se, no presente caso, que as contratações visaram
as ocupações de cargos de natureza permanente da administração pública municipal e,
quando reiteradas ao longo do tempo, descaracterizam o caráter excepcional da relação.
Nesses casos, os mencionados direitos sociais (décimo terceiro salário e terço de férias)
também são extensíveis aos servidores contratados temporariamente, quando não
caracterizados os excludentes para as suas concessões.
Ato contínuo, inobstante as justificativas da antiga Prefeita, Sra. Neuma Rodrigues de Moura
Soares, de que os repasses ao Poder Legislativo da Comuna de Caldas Brandão/PB durante o
exercício financeiro de 2018 foram efetivamente realizados em sua totalidade, ficou vidente
que parte dos duodécimos dos meses de setembro e outubro foram repassados após o dia
20 (vinte) dos mencionados períodos, demonstrando que as transferências ao Parlamento
Mirim foram extemporâneas, em desacordo com o estabelecido no art. 29-A, § 2º, inciso II,
da Constituição Federal.
Em referência às contribuições previdenciárias patronais devidas e não repassadas ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na ordem de R$ 112.489,30, a peticionante,
além de repisar alegações já lançadas anteriormente, ressaltou a competência da Receita
Federal do Brasil – RFB para o cálculo exato da dívida e destacou a representatividade do
valor repassado à autarquia federal em relação à estimativa da unidade técnica de instrução
desta Corte de Contas. Todavia, não obstante os argumentos apresentados, diante da falta
de elementos capazes de modificar os cálculos efetuados, a quantia referente à carência de
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pagamento de obrigações patronais devidas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS
deve permanecer em conformidade com o apurado na decisão guerreada.
No que tange às carências de empenhamento de contribuições securitárias devidas pelo
empregador ao instituto de previdência local, os técnicos desta Corte, ao examinarem os
pleitos da recorrente, acataram a redução da base de cálculo previdenciária, de
R$ 4.853.571,20 para R$ 4.044.148,36, uma vez que as contribuições não incidem sobre a
totalidade das parcelas componentes das remunerações dos servidores. Deste modo,
considerando a alíquota de 34,78%, os analistas da Corte destacaram que a importância
efetivamente devida à autarquia municipal em 2018 foi de R$ 1.406.554,80. Assim,
descontados os valores concernentes aos salários famílias, R$ 9.386,16, bem como o
montante escriturado no exercício, R$ 1.071.350,72, tem-se que o Município de Caldas
Brandão/PB deixou de empenhar, no período em análise, a importância de R$ 325.817,92
(R$ 1.406.554,80 – R$ 9.386,16 – R$ 1.071.350,72).
Especificamente em relação à ausência de repasses de obrigações patronais à entidade
previdenciária municipal, a Sra. Neuma Rodrigues de Moura, dentre outras abordagens,
menciona o recolhimento, em junho de 2020, da importância de R$ 733.692,64, justificativa
não acatada pelos inspetores deste Areópago de Contas, fls. 2.742/2.743. Embora a própria
unidade técnica de instrução do Tribunal, fls. 2.792/2.793, assinale que o valor correspondeu
ao exercício de 2018, o recolhimento tardio não descaracteriza a irregularidade, em razão da
falta de pagamento da quantia devida em época própria. Destarte, considerando,
novamente, a importância devida, R$ 1.406.554,80, as parcelas de salários famílias,
R$ 9.386,16, e a soma regularmente repassada à autarquia municipal, R$ 613.311,26, a
Urbe
deixou
de
transferir
recursos
na
ordem
de
R$
783.857,38
(R$ 1.406.554,80 – R$ 9.386,16 – R$ 613.311,26).
Efetivamente, conforme destacado na decisão combatida, a carência de transferência de
expressivas obrigações patronais ao instituto local contribuiu para o desequilíbrio econômico,
financeiro e atuarial que deve perdurar nos sistemas previdenciários, visando resguardar o
direito dos segurados em receber seus benefícios no futuro. Referida irregularidade, em
virtude de sua gravidade, além de poder ser analisada pelo órgão competente como ato de
improbidade administrativa (art. 11, inciso I, da Lei Nacional n.º 8.429/1992), constitui
motivo suficiente para a emissão de parecer contrário à aprovação das contas, conforme
determina o item “2.5” do Parecer Normativo PN – TC n.º 52/2004 deste eg. Tribunal.
Por fim, em razão da diminuição nos valores das pechas atinentes à ocorrência de déficit
orçamentário, à manutenção de desequilíbrio financeiro, bem como a carências de
empenhamento e transferência de parcelas das obrigações patronais devidas ao instituto de
previdência municipal, a penalidade pecuniária imposta à antiga Chefe do Poder Executivo
do Município de Caldas Brandão/PB, Sra. Neuma Rodrigues de Moura Soares, no meu sentir,
deve ser atenuada de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00.
Feitas estas colocações, tem-se que as demais pechas consignadas no aresto fustigado não
devem sofrer quaisquer reparos, seja em razão da ausência de pronunciamento do
impetrante sobre elas ou porque as informações e os documentos inseridos no caderno
processual não induziram às suas modificações. Neste sentido, as deliberações deste
Areópago de Contas (PARECER PPL – TC – 00072/2020 e ACÓRDÃO APL – TC – 00137/2020,
ambos publicados no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB em 09 de junho de 2020),
ressalvadas as extrações efetivadas, tornam-se irretocáveis e devem ser mantidas por seus
próprios fundamentos jurídicos.
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Ante o exposto:
1) TOMO CONHECIMENTO DO RECURSO, diante da legitimidade da recorrente e da
tempestividade de sua apresentação, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas
para reduzir a multa aplicada a Sra. Neuma Rodrigues de Moura Soares,
CPF n.º 097.149.884-97, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), equivalente a 154,50 Unidades
Fiscais de Referência do Estado da Paraíba – UFRs/PB para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
correspondente a 77,25 UFRs/PB, reconhecendo as reduções dos valores dos déficits
orçamentário, de R$ 2.291.875,59 para R$ 2.010.358,33, e financeiro, de R$ 2.152.312,83
para R$ 1.870.795,57, da carência de empenhamento de contribuições securitárias do
empregador devidas à entidade previdenciária local, de R$ 607.335,18 para R$ 325.817,92,
bem como da falta de transferência de obrigações patronais devidas à autarquia de
seguridade municipal de R$ 1.065.374,64 para R$ 783.857,38.
2) REMETO os presentes autos à Corregedoria deste Sinédrio de Contas para as providências
cabíveis.
É o voto.
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