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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL.
DENÚNCIA acerca de possível descumprimento de
Resolução desta Corte de Contas no que tange a
prestação de informações e documentos da gestão
municipal de 2020 para a Comissão de Transição.
Procedênciaparcial.Determinações. 
ACÓRDÃO APL TC 00382/2021 
RELATÓRIO 
TratadedenúnciaapresentadaaestaCortedeContaspeloSr.CíceroJoséFernandesdo
Carmo, prefeito eleito do Município de Alcantil, para o período de 2021/2024, contraoex-gestorSr.
José Milton Rodrigues, acercadepossíveldescumprimentodeResoluçãodestaCortedeContas,no
quetangeàprestaçãodeinformaçõesedocumentosdagestãomunicipalde2020paraaComissãode
Transição,sendorequerido: 
1. Determinação à gestão atual (2020) para envio das informações faltantes para a
gestãofutura; 
2. BloqueiodecontasepagamentosdaPrefeituraparaseevitardanoaoerário;e 
3. Investigaçãodosmotivosdeterminantesdoembaraçoporpartedagestão2020,e,em
especial,desuacontadoria,noenvioàComissãodeTransmissãodasinformaçõese
documentosretrocitados. 
AOuvidoriadoTCE-PBsepronunciouàsfls.10/12,sugerindoconhecerdamatériacomo
denúncia, com remessa ao GAPRE para pronunciar-se acerca dobloqueiodascontas.Emseguida,
comencaminhamentodosautosaogabinetedoRelator,parainstruçãonostermosdoart.173,IV,do
RITCE/PB. 
O Presidente, conselheiro Arnóbio Alves Viana, determinou o encaminhamento da
denúnciaàAuditoriaparasepronunciar. 
AAuditoriaanalisouadenúncia,emitindoorelatóriopreliminar,fls.17/23,comaseguinte
conclusão: 
a) pela procedência da denúncia,sendocumpridapormeiodelaodispostonoartigo7º
da RN TCnº03/2016,havendodescumprimentoparcialporpartedagestãode2020
dasobrigaçõesestabelecidasnoartigo2ºe3ºdacitadaResolução,cabendoaogestor
de 2020 a entrega de forma urgente e imperiosa dos documentos reclamados pelo
gestor eleito para o período 2021/2024, ora denunciante, sendo ainda cabível a
aplicaçãododispostonoartigo9ºdaResoluçãosupramencionada,inverbis: 
“O descumprimento desta Resolução repercutirá negativamente na análise
daPCAdorespectivoresponsável,conformeograudeprejuízocausadoao
processo de transmissão, podendo ensejar reprovação das contas, a
aplicaçãodamultaprevistaincisoIIdoart.56daLCnº18/93(LOTCE),sem
prejuízoaindadasdemaispenalidadeslegaispertinentes.(grifonosso).” 
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b) pelodescumprimentododispostonoartigo2º,§4ºdaRNTCnº03/2016,umavezque
nãoseverificouinformaçãoenviadaaesteTribunalsobreaformaçãodaComissãode
Transiçãoedeseuscomponentes,sujeitando-seogestorresponsávelportalenvioà
aplicaçãododispostonoartigo9ºdaResoluçãoemcomento,retroapresentado;e 
c) pelainexistêncianosautosdefatoautorizativoparabloqueiodascontasdaPrefeitura,
considerandoalegislaçãodesteTribunalquetratadamatériaemquestão. 
HouveacitaçãodoSr.JoséMiltonRodrigues,quenãosepronunciounosautos. 

O Ministério Público junto ao TCE-PB, em Parecer nº 461/21, fls. 52/59, dalavradod.
procurador-geralManoelAntôniodosSantosNeto,pugnoupela: 
1. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA em função da não apresentaçãodos“projetosdeLei
emtramitaçãonoLegislativo”,previstonoincisoII,doart.3ºdaRNTCno03/2016,àComissãode
Transição deGovernodoMunicípiodeAlcantilparaomandatodePrefeitonoperíodode2021a
2024,devendoamáculaserapreciadanobojodarespectivaPCA(2020); 
2. DETERMINAÇÃOàAuditoriaque,noâmbitodoprocessodeprestaçãodecontasdosupracitado
gestor,referenteaoexercíciode2020(Proc.04845/21),relacioneairregularidadeaquiconfirmada
emseupronunciamentoparaadevidaconsideraçãopeloÓrgãojulgadordarepercussãoemsuas
contas;e 
3. DETERMINAÇÃOàAuditoriaque,noâmbitodoprocessodeacompanhamentodegestãodoatual
PrefeitoMunicipaldeAlcantilnoexercíciode2021,apureacontrariedadeaoartigo2º,§4ºdaRN
TC nº 03/2016, oportunizando o contraditório e ampla defesa ao responsável, não realizado no
âmbitodopresenteprocesso(Proc.00235/21). 
PROPOSTADORELATOR 
Conforme informado pelo Parquet, a denúncia foi protocolada no TCE no dia 30 de
dezembro de 2020, conforme Documento nº 79393/20. Entretanto, deacordocomoart.2º,§2º,da
ResoluçãoNormativanº03/16,amaiorpartedadocumentaçãoreclamadapoderiaserapresentadaaté
odia31dedezembro,ouseja,umdiaapósadenúncia,nãoseconfigurandoairregularidadesuscitada
pelodenunciante. 
Notocanteànãoapresentaçãodos“projetosdeLeiemtramitaçãonoLegislativo”,previsto
noincisoII,doart.3ºdaRNTCno03/2016,concluiu,aAuditoria,pelaprocedêncianesseaspecto. 
Anteoexposto,oRelatoracompanhaintegralmenteoparecerministerial,pelaprocedência
parcialdadenúncia,comasdeterminaçõessugeridas.  
DECISÃODOTRIBUNALPLENO 
Vistos,relatadosediscutidososautosdoProcessoTC00697/21,quetratamdedenúncia
apresentada a esta Corte de Contas pelo Sr. Cícero José Fernandes do Carmo, prefeito eleito do
MunicípiodeAlcantil,paraoperíodode2021/2024,acercadepossíveldescumprimentodeResolução
desta Corte deContas,noquetangeàprestaçãodeinformaçõesedocumentosdagestãomunicipal
de2020paraaComissãodeTransição,ACORDAMosConselheirosintegrantedoTribunaldeContas
do Estado da Paraíba, por unanimidade de votos, na sessão realizada nesta data, em: (a)
CONSIDERAR PARCIALMENTE PROCEDENTEADENÚNCIA,emfunçãodanãoapresentaçãodos
“projetosdeLeiemtramitaçãonoLegislativo”,previstonoincisoII,doart.3ºdaResoluçãoNormativa
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RNTCnº03/2016,àComissãodeTransiçãodeGovernodoMunicípiodeAlcantilparaomandatode
Prefeito no período de 2021 a 2024, devendo a mácula ser apreciada no bojo da respectiva PCA
(2020); (b) DETERMINAR à Auditoria que, no âmbito do processo de prestação de contas do
supracitado gestor, referente ao exercício de 2020 (Proc. 04845/21), relacione a irregularidade aqui
confirmada em seu pronunciamento para adevidaconsideraçãopeloÓrgãojulgadordarepercussão
emsuascontas;e(c)DETERMINARàAuditoriaque,noâmbitodoprocessodeacompanhamentode
gestãodoatualPrefeitoMunicipaldeAlcantilnoexercíciode2021,apureacontrariedadeaoartigo2º,
§4º,daResoluçãoNormativaRNTCnº03/2016. 
Publique-se,intime-seecumpra-se. 
Sessãoremota–TribunalPlenodoTCE-PB. 
JoãoPessoa,25deagostode2021. 
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Assinado

26 de Agosto de 2021 às 09:39

Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado

26 de Agosto de 2021 às 08:56

Cons. Subst. Antônio Cláudio Silva Santos
RELATOR

Assinado

30 de Agosto de 2021 às 10:25

Manoel Antônio dos Santos Neto
PROCURADOR(A) GERAL

