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RECURSO

DE

RECONSIDERAÇÃO.

Prestação de Contas. Exercício de 2015.
Prefeitura Municipal de São Sebastião de
Lagoa de Roça. Recurso intempestivo. Não
conhecimento. Argumentos recursais não
acatados
Declaração

pelos
de

técnicos
que

o

do

TCE/PB.

índice

mínimo

constitucional de aplicação em manutenção e
desenvolvimento do ensino foi alcançado.
Mantença das decisões consubstanciadas no
Parecer e no Acórdão combatidos.
ACÓRDÃO APL – TC 00394/19
RELATÓRIO
Cuida-se da análise de Recurso de Reconsideração (fls. 713/753), interposto pela exPrefeita Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça, Sra. MARIA DO SOCORRO CARDOSO,
contra as decisões consubstanciadas no Acórdão APL - TC 00778/17 e no Parecer PPL – TC
00170/17, de 13 de dezembro de 2017, atos publicados em 08 de fevereiro de 2018 e adotados pelos
membros deste Tribunal quando da análise do processo de prestação de contas anual da recorrente,
referente ao exercício de 2015.
Em síntese, as decisões recorridas consignaram:
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PARECER PPL - TC 00170/17:
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 71, inciso I, c/c o art. 31, § 1º, da Constituição Federal, o art. 13, § 1º, da
Constituição do Estado, e o art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 18/93, apreciou os
autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA/PB, relativa ao exercício financeiro de 2015, sob a
responsabilidade da Srª. Maria do Socorro Cardoso e decidiu, em sessão plenária hoje realizada,
por unanimidade, na conformidade do voto do relator, emitir PARECER CONTRÁRIO à
aprovação das contas de governo da mencionada gestora, encaminhando a peça técnica à
consideração da Egrégia Câmara de Vereadores do citado município para julgamento.

ACÓRDÃO APL – TC 00778/17:
Vistos, relatados e discutidos os autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA
ORDENADORA DE DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE
ROÇA/PB, Prefeita Srª. Maria do Socorro Cardoso, relativas ao exercício financeiro de 2015,
acordam os Conselheiros integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, em
sessão plenária realizada nesta data, por unanimidade, na conformidade do voto do relator e com
fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso
I, da Lei Complementar Estadual n.º 18/93, em:
I. DECLARAR O ATENDIMENTO PARCIAL aos preceitos da LRF;
II. JULGAR IRREGULARES as contas de gestão da Prefeita Srª. Maria do Socorro
Cardoso, relativas ao exercício de 2015;
III. APLICAR MULTA PESSOAL a Srª. Maria do Socorro Cardoso, no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), correspondente a 84,64 UFR/PB, com base no art. 56, inciso II e VIII
da LOTCE/PB, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento aos cofres do
Estado em favor do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de
cobrança executiva;
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IV. REPRESENTAR à Delegacia da Receita Federal do Brasil acerca da omissão
verificada nos presentes autos, referente ao não recolhimento de contribuições previdenciárias,
afim de que possa tomar as medidas que entender oportunas, à vista de suas competências;
V. RECOMENDAR à atual gestão do Município de São Sebastião de Lagoa de
Roça/PB no sentido de guardar estrita observância às normas constitucionais e
infraconstitucionais, e quanto à gestão geral, não incorrer em quaisquer das falhas e
irregularidades hauridas e confirmadas pela Auditoria neste álbum processual, sob pena de
repercussão negativa em prestações de contas futuras;
Examinadas as razões recursais e a documentação acostada aos autos, a Auditoria, em
relatório de fls. 859/866, da lavra do ACP Emival Ribeiro da Costa Filho, com revisão do Chefe de
Divisão, ACP Sebastião Taveira Neto, observou que o recurso foi impetrado intempestivamente e, no
mérito concluiu:

O Ministério Público junto ao TCE/PB, em parecer da lavra do Procurador-Geral
Luciano Andrade Farias (fls. 869/871), concluiu pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso em vista da
intempestividade, não se pronunciando sobre o mérito.
O julgamento foi agendado para a presente sessão, com as intimações de estilo.
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VOTO DO RELATOR
DA PRELIMINAR
É assegurado às partes que possuem processos tramitando nesta Corte de Contas o
direito de recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. Tal possibilidade está prevista no
Regimento Interno (Resolução Normativa RN - TC 10/2010), que, em seu Título X, Capítulos I a V,
cuida da admissibilidade dos recursos, da legitimidade dos recorrentes, das espécies de recursos de que
dispõe a parte prejudicada, assim como estabelece seus prazos e as hipóteses de cabimento.
Neste sentido, assim prevê o art. 230, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas,
sobre a possibilidade de interposição do Recurso de Reconsideração:
Art. 230. O Recurso de Reconsideração, que terá efeito suspensivo, poderá ser
formulado por escrito, uma só vez, no prazo de (15) quinze dias após a publicação da decisão
recorrida.
Parágrafo único. Não caberá Recurso de Reconsideração da decisão plenária que
julgar Recurso de Apelação.
No caso, ainda não estava em vigor da Lei Complementar Estadual 149/2018, que
entrou em vigor no mês de julho de 2018 (art. 30, da Lei Complementar 18/93) e inseriu a contagem
de prazos em dias úteis para processos deste Tribunal. Assim, deve ser observada a sistemática
anterior, ou seja, o cômputo dos prazos em dias corridos. Logo, a interposição de Recurso de
Reconsideração além do interstício legal de 15 (quinze) dias, impede o seu conhecimento, à falta do
pressuposto da tempestividade.
A publicação das decisões ora recorridas deram-se em 08 de fevereiro de 2018,
encerrando-se o prazo para apresentação de Recurso de Reconsideração em 23/02/2018, conforme
certidão de fl. 700, tendo a interposição sido feita em 01/03/2018, portanto, intempestivamente.
Quanto ao requisito da legitimidade, o Recurso de Reconsideração deve ser interposto
por quem de direito. No caso em epígrafe, a recorrente, Sra. MARIA DO SOCORRO CARDOSO,
mostra-se como parte legítima para a sua apresentação. Desta forma, VOTO, em preliminar, pelo não
conhecimento do recurso interposto.
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DO MÉRITO
Inicialmente cabe observar que a recorrente não apresentou defesa sobre as
irregularidades indicadas pela Auditoria no relatório inicial (fls. 428/662) / complemento de instrução
(fls. 676/677), comparecendo aos autos em 15/12/2017 para habilitar seus Advogados, Drs. GENILDO
VASCONCELOS CUNHA JÚNIOR (OAB/PB 24343) e LUIZ FILIPE FERNANDES CARNEIRO
DA CUNHA (OAB/PB 19631), constituídos em 08/11/2017 (procuração à fl. 678). O julgamento
inicial ocorreu em 13/12/2017, sem a presença de interessados:

Agora, o Recurso de Reconsideração se contrapõe apenas a uma das máculas indicadas
pela Auditoria, qual seja a referente às contribuições previdenciárias. Quanto às demais, silencia,
divaga sobre eivas não consideradas pelo Órgão Técnico nas conclusões ou ainda transcreve os
comentários feitos pelo Relator de origem, como no caso da ocorrência do déficit financeiro ao final
do exercício.
Saliente-se que as máculas remanescentes após o relatório do Recurso de
Reconsideração são as mesmas indicadas no relatório inicial/complemento de instrução, divergindo
apenas no valor das contribuições não recolhidas que passaram de R$2.078.773,87 para
R$1.403.695,97, considerando o RPPS e o RGPS.
Vejamos, então, tais itens.
Ocorrência de déficit financeiro ao final do exercício, no valor de R$3.905.777,93.
A Lei de Responsabilidade Fiscal elegeu o planejamento como princípio basilar, cuja
observância constitui requisito indispensável para se poder adjetivar de responsável a gestão fiscal. Dentre as
positivações do mencionado valor genérico, situam-se a obrigação pública de desenvolver ações tendentes à
manutenção do equilíbrio das contas do erário e o cumprimento de metas entre receitas e despesas. Veja-se:
Art. 1º. (...).
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§ 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que
tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia
e inscrição em Restos a Pagar.
A respeito da importante Lei de Responsabilidade Fiscal, assim leciona o eminente Prof. Dr.
Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal:
“É certo que o advento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, representou um
avanço significativo nas relações entre o Estado fiscal e o cidadão. Mais que isso, ao enfatizar a necessidade
da accountability, atribuiu caráter de essencialidade à gestão das finanças públicas na conduta racional do
Estado moderno, reforçando a idéia de uma ética do interesse público, voltada para o regramento fiscal
como meio para o melhor desempenho das funções constitucionais do Estado.” 1
Tangente ao déficit financeiro, o valor correto é de R$2.133.985,30, conforme se pode
observar no quadro a seguir obtido do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade SAGRES, quando considerados os restos a pagar apenas do exercício de 2015. Observa-se que correspondeu
a 10,34% da receita arrecadada que foi de R$20.637.902,48. Nesse contexto, levando-se em consideração a
frustração da receita total inicialmente prevista para o exercício (R$36.050.600,00), a gestora procurou
melhorar o equilíbrio entre a receita e despesa, assim, cabe a expedição de recomendação na busca do
equilíbrio financeiro, em cumprimento integral da Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo não sendo o último
da gestão, evitando o comprometimento das gestões futuras. Observe-se que tal mácula foi considerada para
aplicação de multa à gestora quando da decisão inicial.

Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino.
Na análise envidada, a Unidade Técnica de Instrução suscitou o não alcance do
percentual mínimo exigido para aplicação de recursos de impostos mais transferências em manutenção
e desenvolvimento do ensino.
1 MENDES, Gilmar Ferreira. Lei de Responsabilidade Fiscal, Correlação entre Metas e Riscos Fiscais e o Impacto dos Déficits Públicos para as Gerações
Futuras. Revista Diálogo Jurídico. nº 14, jun/ago 2002, www.direitopublico.com.br.
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A efetiva utilização de não menos do que 25% da receita de impostos próprios e
transferidos na manutenção e desenvolvimento do ensino constitui obrigação pública prevista na Carta
Magna, em seu art. 212, e na Lei nacional 9.424/96, em seu art. 7º, endereçada aos gestores do erário,
com o escopo de resgatar uma dívida social que há anos aflige a sociedade, através da melhoria do
sistema de educação e de condições de trabalho satisfatórias para os militantes desta atividade laboral.
Segundo levantamento técnico produzido pelos peritos dessa Corte de Contas, depois de
completada a instrução processual, para tal despesa condicionada teria sido aplicado o valor de
R$2.730.942,85. Confrontando o quantitativo com o montante obtido das receitas de impostos mais as
transferências recebidas no exercício em questão, cuja cifra indicada foi de R$11.579.695,00 (v.
quadro fl. 436), chega-se ao percentual de 23,58% para MDE. Assim, faltaria para cumprir o índice
constitucional 1,42% ou R$163.980,90 em termos nominais.
Há necessidade de alguns ajustes. No caso, a Auditoria não rateou para fins de cálculo
de gastos em MDE, o valor de R$85.584,45 referente às disponibilidades de recursos relativos às
fontes de impostos mais transferências, conforme se pode observar no quadro a seguir:
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No exercício anterior, 2014, com a prestação de contas analisada no Processo TC
04196/15, restou constatado um saldo de disponibilidades vinculado à educação, no valor de
R$35.284,25, para quitação de restos a pagar:
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Porém, o valor dos restos a pagar daquele exercício representava uma quantia bem
maior, tanto que a cifra de R$132.725,70 não foi considerada para composição do investimento em
educação de 2014, por falta de disponibilidade financeira:

Mas parte desses restos a pagar foi quitada em 2015, com recursos relativos à MDE
(FPM, ICMS, IPVA e outros), no montante de R$165.167,07:
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Há uma diferença não esclarecida entre os dois demonstrativos do SAGRES Municipal
e SAGRES Relatórios no valor de R$166,00, referente ao empenho 2555/2014 pago em 14/01/2015.
Assim, considere-se o valor constante no SAGRES Municipal.
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Como os R$35.284,25 já foram apropriados em 2014, cabe incluir a diferença de
R$130.721,70 em 2018. Feitos os ajustes descritos, o quadro demonstrativo da aplicação de recursos
em manutenção e desenvolvimento do ensino, em substituição ao de fl. 436, passa ser o seguinte:
Despesas em MDE
1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
2. Despesas Custeadas com Recursos de Impostos
3. Total das Despesas em MDE (1+ 2)
Deduções e/ou Adições
4. Adições da Auditoria
5. Exclusões da Auditoria
6. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB
7. Outros Ajustes à Despesa
8. Dedução da Receita proveniente da Complementação da União
9. Restos a Pagar Inscritos sem Disponibilidade Financeira de Recursos de MDE
10. Restos a pagar de 2014, não cobertos pelas disponibilidades financeiras
daquele exercício, pagos em 2015 relativos à MDE
11. Total das Aplicações em MDE (3 + 4 – 5 – 6 + 7 - 8 – 9 + 10)
12. Total das Receitas de Impostos e Transferências
13. Percentual de Aplicação em MDE (11/12*100)

Valor (R$)
5.116.265,63
1.110.559,13
6.226.824,76
0,00
0,00
2.649.233,55
0,00
613.552,16
147.511,75
130.721,70
2.947.249,00
11.579.665,00

25,45%

Verifica-se, pois, haver o investimento em manutenção e desenvolvimento do ensino
alcançado o percentual de 25,45% das receitas oriundas de recursos de impostos mais transferências,
atingindo o patamar mínimo constitucionalmente estabelecido.

Gastos com pessoal acima do limite (54%) estabelecidos pelo art. 20 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Gastos com pessoal acima do limite (60%) estabelecidos
pelo art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Auditoria apurou gastos com pessoal do Poder Executivo, no montante de
R$12.422.188,50, correspondendo a 61,58% da receita corrente líquida (RCL), que totalizou no
exercício o valor de R$20.172.902,48. Já o gasto com pessoal do Município, após a inclusão dos
gastos do Poder Legislativo, no montante de R$543.218,20 e das obrigações patronais ajustadas no
valor de R$40.976,00, totalizou R$13.006.382,70, correspondendo a 64,47% da RCL.
Por considerar que o Parecer Normativo PN – TC 00012/2007, o Órgão Técnico excluiu
a contribuição patronal da despesa com pessoal de Poderes e Órgãos somente para os fins do art. 20 da
Lei Complementar 101/200 (LRF).
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De um modo geral, em consulta ao sistema SAGRES, a evolução do quadro de pessoal
do Poder Executivo dos últimos exercícios está assim registrada:
Servidores/Exercício
Inativos
Efetivo
Eletivo
Comissionado
Cont. por excepcional interesse público
Total

2014
6
398
8
126
120
658

2015
5
381
8
112
111
617

2016
2
371
7
70
22
472

2017
7
389
8
63
93
560

2018
2
374
8
65
37
486

Como se pode observar, não houve incremento na movimentação de servidores nos
últimos anos, pelo contrário, houve um decréscimo no número de servidores, com exceção do
exercício de 2017 em relação ao de 2016, quando houve um aumento.
Mas especificamente, considerando apenas a movimentação do exercício de 2015 em
análise, de janeiro a dezembro, como já observado, houve um ingresso crescente de servidores
comissionados (de 43 para 112) e contratados por tempo determinado (de 17 para 112). Vide Painel de
Acompanhamento da evolução do quadro de servidores municipais:
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A despesa, na mesma toada, saltou de quase R$117 mil em janeiro de 2015 para quase
R$442 mil mensais no final do ano (os valores de dezembro devem estar incrementados pelo 13º
salário). Eis o Painel:

A ultrapassagem do percentual de gastos com pessoal obriga a adotar as providências
contidas no artigo 23 da LRF, senão vejamos:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20,
ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o
percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um
terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da
Constituição.
As medidas declinadas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição são, em síntese, a
redução de cargos em comissão, exoneração de servidores não estáveis, como os contratados por
tempo determinado, podendo chegar até mesmo à diminuição de servidores estáveis:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o
prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios adotarão as seguintes providências:
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I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e
funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis.
§ 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes
para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor
estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique
a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece em seu art. 21 e seguintes, um rígido
controle das despesas com pessoal. Assim, diante do quadro apresentado, caberia à gestão apresentar
as medidas adotadas para o cumprimento dos limites estabelecidos para os gastos com pessoal.
Mas ao contrário, a gestão, durante todo o ano de 2015 e de forma crescente, promoveu
o aumento de servidores comissionados e contratados por tempo determinado, e ainda deixou de
cumprir com os compromissos da previdência como a seguir será comentado.

Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de
previdência.
No relatório da análise do recurso de reconsideração, ao revisitar os autos do processo e
reanalisar as informações constantes do SAGRES, a Auditoria observou que há divergência entre os
registros e o relatório inicial. Em que pese a informação no relatório inicial de que o Município em
análise não possui Regime Próprio de Previdência Social, foi verificada a existência do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de São Sebastião de Lagoa de Roça (IPSM), criado pela Lei
08/1993 e regulamentado pela Lei 234/2002 (conforme achado de auditoria fls. 780/857).
Durante o exercício foram pagas obrigações patronais ao RPPS no montante de
R$472.439,18, já computados R$263.966,85 quitados no exercício seguinte e referentes ao exercício
sob análise, representando 38,99% do valor estimado de R$1.211.822,46, conforme apurou a Auditoria
com base no Processo TC 04856/16 que se refere à prestação de contas anual do referido RPPS.

15/20

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04734/16

De acordo com o item 13.1 do relatório de auditoria (fls. 748/759 do Processo TC
04856/16), a Prefeitura recolheu, em 2015, o montante de R$472.439,18, sendo R$208.472,33 no
próprio exercício e R$263.966,85 no exercício seguinte, a título de contribuição patronal, deixando de
recolher o valor de R$739.383,28, conforme quadro a seguir:

Todavia, para indicar o valor total de contribuição previdenciária o Órgão Técnico
considerou o valor constante no relatório inicial do presente processo (R$2.608.859,59), quando
aplicou a alíquota de 21% sobre o valor total da folha de pagamento.
Para se chegar ao valor real das contribuições devidas, no entanto, deve-se aplicar a
alíquota de 21% apenas sobre a diferença entre o total da folha (R$12.422.188,50) e o valor
considerado para o RPPS (R$8.025.314,31) que é de R$4.396.874,19. Assim, o valor devido ao RGPS
é de R$923.343,58 (R$4.396.874,19*21%), tendo sido recolhido no exercício, conforme indicado pela
Auditoria em seu relatório inicial, a cifra de R$529.885,72 e no exercício seguinte, conforme o
SAGRES, R$115.689,47, perfazendo um total de R$645.575,20. Vejamos:
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O valor obtido pela Auditoria confere com o SAGRES Relatório, divergindo do
SAGRES Municipal em R$883,62. O valor também diverge do que foi indicado pelo Órgão de
Instrução no relatório de análise de recurso, no qual foi apontado o montante de R$732.524,44 como
obrigações patronais pagas ao RGPS. Vejamos os demonstrativos:
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Desta forma, feitos os ajustes, as contribuições previdenciárias se comportaram como
demosntrado a seguir:
Descrição
Folha RPPS
Contribuição estimada RPPS (alíquota 15,1%)
Contribuição previdenciária paga RPPS (2015 e 2016)
Valor não repassado
% repasse

Valor (R$)
8.025.314,31
1.211.822,46
472.439,18
739.383,28
38,99

Folha RGPS
Contribuição estimada RGPS
Contribuição previdenciária paga RGPS (2015 e 2016)
Valor não repassado
% repasse

4.396.874,19
923.343,58
645.575,20
287.768,38
69,77
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Além dos pagamentos relativos às obrigações previdenciárias, foram quitadas parcelas
da de dívidas ao RPPS no montante de R$59.792,83 totalizando um valor pago ao RPPS de
R$532.232,11, correspondendo a 43,92% do estimado para o ano, e R$11.523,40 referentes a parcelas
quitadas de parcelamento junto ao RGPS, perfazendo um total pago de R$657.098,60, correspondendo
a 71,16% do estimado.
Acerca dessa temática, convém esclarecer que cabem aos órgãos de controle externo
providências no sentido de zelar pela saúde financeira dos entes públicos, primando pela manutenção
do equilíbrio das contas públicas e preservação da regularidade de futuras administrações,
notadamente quando acusadas condutas omissivas os submetem a sanções institucionais a exemplo
daquelas previstas na legislação previdenciária - art. 562, da Lei 8.212/91.
O descumprimento de obrigações previdenciárias nesse contexto, além de refletir
infração à norma legal a atrair multa, fundamenta, conforme precedentes, a emissão de parecer
contrário à aprovação da prestação de contas.
De toda forma, o levantamento do débito propriamente dito deve resultar de
procedimento fiscal regular pelo agente público federal, devendo a informação captada pela Auditoria
ser endereçada à Receita Federal, com cópias dos documentos respectivos, para a quantificação e
cobrança das obrigações remanescentes a cargo do Município.

Pagamento de juros e/ou multas devido ao atraso no recolhimento de contribuições
previdenciárias, no valor de R$.
Com relação ao pagamento de juros, diante das dificuldades enfrentadas algumas
obrigações são quitadas com atraso, onerando a gestão com juros e multas.
No presente caso, a situação foi verificada no decorrer de quase todo o exercício. Ou
seja, além de não quitar totalmente as obrigações, parte do que foi pago se deu com atraso.
2

Lei 8.212/91.
Art. 56. A inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, a
partir da publicação desta Lei, é condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam
receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal-FPE e do Fundo de
Participação dos Municípios-FPM, celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos,
financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União.

19/20

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04734/16

O valor dos pagamentos está reproduzido pela Auditoria na análise do presente recurso,
conforme fl. 862:

Cabem as recomendações para a adoção de medidas com vistas ao pagamento das
obrigações patronais devidas no devido tempo, evitando transtornos com futuros parcelamentos e
pagamento de juros e multas.

À guisa de conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de que este egrégio Tribunal, preliminarmente, NÃO
CONHEÇA do recurso interposto, para manter as decisões consubstanciadas no Acórdão APL - TC
00778/17 e no Parecer PPL – TC 00170/17, adotadas pelos membros deste Tribunal quando da análise
do processo de prestação de contas anual da recorrente, referente ao exercício de 2015, mas
DECLARE que a aplicação de recursos de impostos mais transferências em manutenção e
desenvolvimento do ensino foi de 25,45% das receitas de impostos e transferências de tributos dessa
natureza, ultrapassando o mínimo constitucional de 25%.

20/20

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04734/16

DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TCE-PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 04734/16, referentes, nessa
assentada, a Recurso de Reconsideração interposto pela ex-Prefeita Municipal de São Sebastião de
Lagoa de Roça, Sra. MARIA DO SOCORRO CARDOSO, contra as decisões consubstanciadas no
Acórdão APL - TC 00778/17 e no Parecer PPL – TC 00170/17, atos lavrados sobre a prestação de
contas advinda da Prefeitura Municipal, relativas ao exercício de 2015, ACORDAM os MEMBROS
do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, nesta data,
conforme o voto do Relator, em:
I) NÃO CONHECER do recurso, por intempestividade, para MANTER, na íntegra, os
dispositivos das decisões consubstanciadas no Acórdão APL - TC 00778/17 e no Parecer PPL - TC
00170/2017; e
II) DECLARAR, de ofício, que a aplicação de recursos de impostos mais transferências
em manutenção e desenvolvimento do ensino foi de 25,45% das receitas de impostos e transferências
de tributos dessa natureza, ultrapassando o mínimo constitucional de 25%.
Registre-se e publique-se.
TCE - Sala das Sessões do Tribunal Pleno.
Plenário Ministro João Agripino.
João Pessoa (PB), 04 de setembro de 2019.
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