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ACÓRDÃOAC2 TC01708/2021



RELATÓRIO
Analisa-seaprestaçãodecontasdaMesadaCâmaraMunicipaldeSantaCecília,relativa
aoexercíciofinanceirode2020,tendocomoresponsáveloSr.AiltonAntôniodaSilva. 
A Auditoria elaborou o relatório prévio de prestação de contas, fls.239/246,conforme
preconizadonoart.9ºdaResoluçãoNormativaTC01/2017,emqueconsolidouasinformações
prestadas a este Tribunal por meio documental e/ou informatizado, via SAGRES (Sistema de
Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade), abrangendo aspectos de natureza
contábil,financeiraeorçamentária,quantoàlegalidade,legitimidadeeeconomicidade.  
Assim, com base no exame da gestão, anotou os seguintes aspectos, destacando
inexistireminconsistências: 
1. As transferências recebidas somaram R$ 823.854,20 e a despesa orçamentária
atingiuR$824.920,92; 
2. A despesa total do Poder Legislativo alcançou R$824.920,92,equivalentea7,00%
da receita tributária mais a transferência constitucional referentes ao exercício
anterior,cumprindoodispostonoart.29-AdaCF; 
3. AdespesacomafolhadepessoalatingiuR$533.804,40,correspondentea64,79%
das transferências recebidas, dentro do limite de 70% estabelecidonoart.29-A,§
1º,daCF; 
4. Não há registro de excesso no pagamento dos subsídios dos Vereadores e do
Presidente da Câmara, de acordo com o limite constitucional e legal, no entanto,
houvemajoraçãodosubsídioemrelaçãoaoexercíciode2017; 
5. O total da despesa com pessoal alcançou R$ 651.241,30, equivalente a 3,19% da
Receita Corrente Líquida, dentro do limitede6%estabelecidonoart.20daLeide
ResponsabilidadeFiscal; 
6. Asobrigaçõespatronaisforamrecolhidasemvalordeacordocomoestimado;e  
7.

Háregistroderestosapagarnoexercício,novalordeR$18,80eosaldofinanceiro
alcançouR$23,16. 
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Ante o exposto, a Auditoria concluiu que a remuneração dos vereadores estava em
desconformidadecomodispostonoart.37,incisoX,daCF/88. 
Houveanotificaçãodosedis.Defesasapresentadasàsfls.252/288,325/331e335/349. 
A Auditoria, após a análise feita, emitiu relatório,fls.358/364,mantendooexcessode
remuneraçãopercebidopelosEdis,novalordeR$10.710,00paraoPresidentedaCâmaraede
R$7.140,00paracadaumdosdemaisVereadores. 
O Ministério Público emitiu o Parecer nº 1528/21, da lavra da d. procuradora Elvira
Samara Pereira de Oliveira, fls.367/371,entendendoquearemuneraçãorecebidapelosEdis,
noexercícioemexame,nãoestáemdesconformidadecomaleiquefixouovalordossubsídios,
no entanto, o pagamento a maior dos subsídios no exercício de 2020, em relação àquantia
paga em 2017, mostrou-se sem motivação, impondo-se recomendação à Administração da
Câmara no sentido de conferirestritaobservânciaaosprincípiosadministrativosdamotivação
dos atos, da transparência e da segurança jurídica. Assim, opinou pela regularidade com
ressalvasdascontasanuaisdoPresidentedaCâmaraMunicipaldeSantaCecília,SenhorAilton
Antônio da Silva, relativas ao exercício de 2020; declaraçãodeatendimentodospreceitosda
gestão fiscal responsável,previstosnaLeiComplementarn°101/2000,referenteaosobredito
exercício;easrecomendaçõesjásugeridas. 
Éorelatório.  

VOTODORELATOR 
Ante às conclusões da unidade técnica de instrução, percebe-se que a única restrição
apontadafoialteraçãodossubsídiosdopresidenteedemaisvereadoresemrelaçãoaovalorde
2017,sendopagoamais,pormês,R$892,50eR$595,00,respectivamente. 
De acordo comalegislaçãoacostadaàsfls.220/221,Resoluçãonº07/2016,fixou-seo
valordeR$4.500,00osubsídiomensaldovereador,sendoconferidoaoPresidentedaCâmara
umacréscimodeR$2.250,00aosubsídiofixado.Apesardeosvalorespercebidosteremsidos
alterados, verifica-se que os mesmos ainda continuam abaixo dos valores estabelecidos na
referida resolução, pois, conforme documento de fls.216/219,osvaloresmensaispercebidos
foram: 3.445,00 para os vereadores e R$ 5.167,50, para o presidente da Câmara. Portanto,
mesmocomaalteraçãodaremuneração,ossubsídiospercebidos,nopresenteexercício,ainda
estão abaixo dos valores fixados inicialmente para legislatura 2017/2020. Sendo assim, o
Relatornãoconsiderairregularesossubsídiospercebidosnoexercícioemanálise. 
EsseentendimentofoiapresentadopeloRelatornasessãododia22dejunhode2021,
quando o Processo foi colocado em pauta logo após a emissão do relatório preliminar da
Auditoria. 
Entretanto, achou por bem a 2ª Câmara retirar os autos da sessão e proceder a
notificaçãodosinteressados. 
ApesardeaAuditoriamanterairregularidade,apósaanálisedasdefesasapresentadas,
oMinistérioPúblicodeContasentendeuqueospagamentosnãoestavamemdesconformidade
com a lei que fixou o valor dos subsídios, na mesma linha de raciocínio do Relator naquela
oportunidade. 
Istoposto,oRelatorvotanosentidoqueaSegundaCâmaradecidapelaregularidadeda
prestaçãodecontasemexame. 
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DECISÃODASEGUNDACÂMARA 
Vistos,relatadosediscutidososautosdaprestaçãodecontasanuaisdaMesadaCâmara
Municipal deSantaCecília,relativaaoexercíciofinanceirode2020,tendocomoresponsávelo
ex-presidente Ailton Antônio da Silva, ACORDAM os Conselheiros da Segunda Câmara do
Tribunal de ContasdoEstadodaParaíba,porunanimidadedevotos,comfundamentonoart.
71,incisoII,daConstituiçãodoEstadodaParaíba,enoart.1º,incisoI,daLeiComplementar
Estadualnº18/93,nasessãohojerealizada,emJULGARREGULARamencionadaprestaçãode
contas. 





Publique-seeintime-se. 
TCE/PB–SessãoRemotadaSegundaCâmara 
JoãoPessoa,28desetembrode2021. 
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