PROCESSO TC 06061/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Gado Bravo
Objeto: Prestação de Contas Anuais, exercício de 2019
Gestor: Paulo Alves Monteiro (ex-prefeito)
Advogado: Flávia de Paiva Medeiros de Oliveira
Relator: Conselheiro substituto Antônio Cláudio Silva Santos
EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – GADO BRAVO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EX-PREFEITO – AGENTE POLÍTICO
– CONTAS DE GOVERNO – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71,
INCISO I, C/C O ART. 31, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ART.
13, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, E NO ART. 1º,
INCISO IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 18/93 –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM AS
CONTAS - EMISSÃO DE PARECER PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS – EMISSÃO, EM SEPARADO, DE ACÓRDÃO COM AS
DEMAIS DELIBERAÇÕES.

PARECER PPL TC 00246/2021
RELATÓRIO
Examina-se a prestação de contas do ex-prefeito do Município de Gado Bravo (PB), Sr.
Paulo Alves Monteiro, relativa ao exercício financeiro de 2019.
A Auditoria elaborou o relatório prévio de prestação de contas, fls. 1535/1549, conforme
preconizado no art. 9º da Resolução Normativa TC 01/2017, em que consolidou as informações
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, financeira e orçamentária, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.
Assim, com base no exame da gestão, destacou as seguintes irregularidades:
a.
Despesas com Pessoal e Encargos do Município acima do limite legal (60%
da RCL);
b.

Déficit na execução orçamentária;

c.

Existência de débito de contribuições patronais devidas ao RGPS; e

d.

com Pessoal e Encargos do Município acima do limite legal (60% da RCL).

Intimado na forma disposta na mencionada Resolução, o ex-gestor apresentou defesa
juntamente com a prestação de contas.
A Equipe de Instrução, ao analisar as peças encaminhadas, emitiu o relatório de fls.
3401/3481, com as principais observações a seguir resumidas:
1. A Lei nº 298/18, de 25/09/18, referente ao orçamento anual para o exercício em
análise, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 24.801.172,00, bem como
autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$
12.400.586,00, equivalente a 50,00% da despesa fixada;
2. A receita orçamentária efetivamente arrecadada no período, subtraindo-se a parcela
para formação do FUNDEB, somou R$ 23.888.063,14, e a despesa orçamentária
realizada atingiu R$ 24.262.129,78;
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3. A posição orçamentária consolidada, após a respectiva execução, resulta em déficit
equivalente a 1,57% (R$ 374.066,64) da receita orçamentária arrecadada;
4. O saldo para o exercício seguinte, no montante de R$ 1.800.505,91, está distribuído
entre Caixa (R$ 6,54) e Bancos (R$ 1.800.499,37);
5. O

Balanço

Patrimonial

Consolidado

apresenta

superávit

financeiro

de

R$

1.538.055,88;
6. Os gastos com obras e serviços de engenharia, no exercício, totalizaram R$
3.140.402,69, correspondendo a 12,94% da Despesa Orçamentária Total e o seu
acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na
RN-TC-06/2003;
7.

No exercício, foram informados como realizados 51 procedimentos licitatórios,
sendo: 4 adesões à ata de registro de preços; 6 chamadas públicas; 11
inexigibilidades; 28 pregões presenciais; 2 tomadas de preços, totalizando o valor de
R$ 8.049.603,34;

8. Os subsídios do Prefeito e do vice foram fixados, respectivamente, em R$ 14.000,00
e R$ 7.000,00 mensais, consoante Lei Municipal nº 268/2016, não havendo
pagamento em excesso;
9. Os gastos com remuneração dos profissionais do magistério alcançaram valor
equivalente a 69,54% dos recursos do FUNDEB, obedecendo ao limite mínimo
constitucional de 60%;
10. A aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino atingiu valor
correspondente a 26,46% da receita de impostos, cumprindo o limite mínimo de 25%
previsto no art. 212 da CF;
11. O montante efetivamente aplicado em ações e serviços públicos de saúde
correspondeu a 18,07% da receita de impostos, inclusive transferências, atendendo
ao mínimo de 15%, estabelecido no art. 198, § 3º, I, da CF, c/c art. 7º da LC nº
141/2012;
12. Os gastos com pessoal do Ente Municipal e do Poder Executivo alcançaram,
respectivamente, 51,54% e 49,67 da RCL (Receita Corrente Líquida), considerado o
entendimento contido no Parecer PN-TC 12/2007;
13. O repasse ao Poder Executivo correspondeu a 7,04% da receita tributária e
transferida em 2018 e a 86,15% do valor fixado na Lei Orçamentária Anual (art.
29-A, inciso I, c/c o § 2º, incisos I e III, do mesmo art. da Constituição Federal);
14. As receitas e despesas do(s) fundo(s) existente(s) no município em análise estão
consolidadas na execução orçamentária da Prefeitura;
15. A dívida do município se encontra dentro dos limites legais;
16. O município não possui regime próprio de previdência social;
17. Há registro de três denúncias, sendo:
✔ Processos TC 18328/19 e 00747/20 - trata de denúncias, envolvendo os
exercícios de 2018 e parte do exercício de 2019, apuradas no PAG, acerca de
pagamentos a pessoas físicas para serviços de roço de mato e limpeza de
praça pública sem a devida contraprestação, e despesa não comprovada, no
valor de R$ 25.346,32, referente ao abastecimento de veículos inutilizados, a
citar ônibus de placa NQA 7284 e trator de esteira. A Auditoria considerou
procedente apenas o abastecimento de veículos.
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✔ Documento 10714/20 - abastecimentos em dias consecutivos do veículo
oficial da prefeitura de Gado Bravo, de placa OGB 7444, assinadas
mensalmente no ano de 2019 pelo senhor Mariano da Silva, o qual não faz
parte do quadro funcional de funcionários efetivos e prestadores de serviço;
e consta no histórico do empenho 001060 que o veículo é um fiat uno de
placa KFK3621, de placa KFK 3621/PE, para transporte de paciente da cidade
de Gado Bravo para o hospital geral de Queimadas, entretanto os
abastecimentos foram para o veículo de placa OGB7444. A Auditoria
considerou procedente, devendo o gestor apresentar justificativas.

18. Foram emitidos, no exercício, 07 alertas;
19. Por fim, relativamente à análise da defesa do relatório prévio e ao exame das demais
peças que compõem a presente prestação de contas:
1. Constatou as seguintes irregularidades:
1. Ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem a adoção das
providências efetivas;
2. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na
inconsistência dos demonstrativos contábeis;
3. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, da
Constituição Federal;
4. No tocante às denúncias, Auditoria concluiu pela procedência dos
seguintes itens: (a) despesa não comprovada, no valor de R$ 25.346,32,
referente ao abastecimento de veículos inutilizados, a citar ônibus de placa
NQA 7284 e trator de esteira, item 15.0.1; (b) abastecimento do veículo de
placa OGB7444 que não consta na relação de veículos que abastecem pela
prefeitura (próprios e/ou locados) informadas pelo gestor, devendo o
gestor apresentar justificativas, item 15.0.2; e (c) consta no histórico do
empenho 001060 que o veículo é um fiat uno de placa KFK3621, de placa
KFK 3621/PE, para transporte de paciente da cidade de Gado Bravo para o
hospital geral de Queimadas, entretanto os abastecimentos foram para o
veículo de placa OGB7444, devendo o gestor apresentar justificativas, item
15.0.2;
5. Em relação ao acompanhamento da gestão (relatório prévio), permanecem
as seguintes constatações: déficit na execução orçamentária e falha na
gestão e/ou acondicionamento dos insumos.
Intimados, o gestor e o seu contador, apresentaram defesas, fls. 3503/3511 e 3516/3520,
as quais foram analisadas pela Auditoria, fls. 3531/3545, que manteve as seguintes
irregularidades:
a) Ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências
efetivas (arts. 1°, § 1°, 4°, I, “b”, e 9° da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF),
no montante de R$ 374.066,64;
b) Falha na gestão e/ou acondicionamento dos insumos; e
c) No tocante às denúncias, manteve apenas a despesa não comprovada, no valor
de R$ 10.426,88, referente ao abastecimento do trator de esteira, que se
encontrava desativado.
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Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer nº 02071/21,
fls. 3548/3554, da lavra do d. procurador-geral Bradson Tibério Luna Camelo, pugnando, após
citações e comentários concordantes com a Auditoria, pelo(a):
EMISSÃO DE PARECER CONTRÁRIO à aprovação das contas em análise, de
a.
responsabilidade do Sr. Paulo Alves Monteiro, em virtude das irregularidades
constatadas em sua gestão, durante o exercício de 2019;
b.
Julgamento pela IRREGULARIDADE das contas de gestão do mencionado
responsável
c.

ATENDIMENTO PARCIAL às determinações da LRF;

d.
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ao Alcaide no montante de R$ 10.426,88, por
despesas não comprovadas com combustíveis;
e.
APLICAÇÃO DE MULTA àquela autoridade por transgressão a normas
constitucionais e legais, nos termos do artigo 56, II e III, da Lei Orgânica desta Corte
(LC n° 18/93);
RECOMENDAÇÃO à administração municipal no sentido de guardar estrita
f.
observância às normas consubstanciadas na Constituição Federal, sobremaneira, aos
princípios norteadores da Administração Pública, assim como às normas
infraconstitucionais pertinentes; e
g.
RECOMENDAÇÃO à administração municipal no sentido de guardar estrita
observância às normas consubstanciadas na Constituição Federal, sobremaneira, aos
princípios norteadores da Administração Pública, assim como às normas
infraconstitucionais pertinentes.
É o relatório.

PROPOSTA DO RELATOR
As irregularidades subsistentes dizem respeito a(o):
a) Ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências
efetivas, no montante de R$ 374.066,64;
b) Despesa não comprovada, no valor de R$ 10.426,88, referente ao abastecimento
de máquina inutilizada (trator de esteira); e
c) Falha na gestão e/ou acondicionamento dos insumos.
Pertinente à ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem a adoção das
providências efetivas, no montante de R$ 374.066,64, por representar apenas 1,56% da receita
arrecadada, o Relator entende que o equilíbrio das contas não está comprometido. Além disso,
a Auditoria constatou superávit financeiro de R$ 1.538.055,88. Cabe, portanto, recomendação
ao atual gestor no sentido da não repetição da eiva.
No tocante às denúncias apresentadas, após a análise da defesa, a Auditoria manteve
apenas como irregular a despesa não comprovada, no valor de R$ 10.426,88, referente ao
abastecimento de um trator de esteira que não funcionava, quando da inspeção in loco.
A Defesa informou que a Prefeitura possui quatro tratores, sendo um de esteira, que,
conforme constatado pela Auditoria, estava parado e não foi abastecido; e três tratores de arar,
designados nas notas fiscais e empenhos como trator I, II e III, por não possuir placa. Dos três
tratores de arar existentes, um se encontrava na zona rural, quando da inspeção, o outro se
encontrava estacionado no terreno anexo ao Posto de Gasolina, e o terceiro estava na cidade de
Campina Grande em manutenção. Frente a isso, verifica-se que o livro de movimentação de
combustível também não materializou a realidade dos fatos quando considerou abastecimento
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para o trator de esteira, que, na verdade, não foi abastecido, tendo sido abastecido o trator de
arar III da Secretaria de Infraestrutura.
No tocante ao consumo de combustível apropriado ao trator de esteira quebrado, a
Auditoria não considerou procedente a alegação de que fora para o trator de arar III, haja vista
que a Unidade Técnica de instrução não ter constatado in loco a existência desse trator de arar
III, e não foi comprovado sua existência quando foi solicitado em 24/09/2011, fls. 3527/3528,
após a defesa apresentada. Portanto, o consumo de 2.918,5 litros, equivalente a R$ 10.426,88
permanece como excessivo.
Ante a falta de atendimento ao pedido da Auditoria, o Relator constatou na relação dos
veículos, que faz parte dos documentos que compõem a prestação de contas, fl. 2180, os
seguintes tratores: uma pá enchedeira, uma retroescavadeira, uma patrol niveladora, um trator
esteira e três tratores (sem identificação), que se supõe serem os três tratores de arar,
informado pelo Prefeito.
Constatando a existência do trator solicitado pela Auditoria, e considerando, ainda, a
informação da Unidade Técnica de instrução, fl. 2066, de que a despesa com combustível até
meados de dezembro de 2019 foi inferior em 19% se comparado ao valor gasto de 2015,
mesmo tendo havido uma elevação dos preços dos combustíveis da ordem de 25% no período,
o Relator considera insuficientes os elementos de informações apresentados pela Auditoria para
imputação sugerida.
Quanto à constatação de falha na gestão e/ou acondicionamento dos insumos, em
inspeção in loco, a Auditoria observou, em uma das escolas visitadas, a falta de
armazenamento e acondicionamento adequados de insumos usados no preparo da merenda
escolar. O Relator considera que a constatação do Órgão de instrução é motivo para
recomendação ao atual gestor no sentido de providências para não repetição do fato.
Ante o exposto, o Relator propõe aos Conselheiros do Tribunal de Contas da Paraíba a:
1. EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL das contas de governo em exame, com as
ressalvas contidas no inciso VI do art. 138 do RITCE-PB;
2. REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS DE GESTÃO do mencionado gestor,
na qualidade de ordenador de despesas;
3. IMPROCEDÊNCIA das Denúncias apresentadas;
4. RECOMENDAÇÃO ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Gado Bravo no sentido
de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas
infraconstitucionais e ao que determina esta egrégia corte de contas em suas
decisões, evitando a reincidências das falhas constatadas no exercício em análise,
sobretudo quanto ao controle mais eficiente nos gastos com combustíveis.

DECISÃO DO TRIBUNAL
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 n.º 18/93, apreciou os autos da
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EX-PREFEITO MUNICIPAL DE GADO BRAVO (PB), Sr. Paulo Alves
Monteiro, relativa ao exercício financeiro de 2019, e
CONSIDERANDO que constituem objetos de emissão de Acórdão específico o julgamento
das contas de gestão, a improcedência das denúncias e emissão de recomendações;
DECIDIU, em sessão plenária hoje realizada, por unanimidade de votos, EMITIR
PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO, com as ressalvas contidas no
inciso VI do art. 138 do RITCE-PB.
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Publique-se.
TCE/PB – Plenário Min. João Agripino
Sessão Presencial/Remota do Tribunal Pleno
João Pessoa, 15 de novembro de 2021.
acss
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Assinado

17 de Dezembro de 2021 às 11:13

Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE
Assinado

17 de Dezembro de 2021 às 08:58

Cons. Subst. Antônio Cláudio Silva Santos

Assinado

17 de Dezembro de 2021 às 16:00

Cons. Arnóbio Alves Viana
CONSELHEIRO

RELATOR

Assinado
Assinado

Cons. Antonio Gomes Vieira Filho
CONSELHEIRO

Cons. Antônio Nominando Diniz Filho
CONSELHEIRO

Assinado
Assinado

20 de Dezembro de 2021 às 09:53

17 de Dezembro de 2021 às 13:11

Cons. André Carlo Torres Pontes
CONSELHEIRO

Assinado

17 de Dezembro de 2021 às 09:59

17 de Dezembro de 2021 às 10:43

17 de Dezembro de 2021 às 11:09

Bradson Tiberio Luna Camelo

Cons. em Exercício Oscar Mamede Santiago
Melo
CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO

