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ÓRGÃO/ENTIDADE:ConsórcioIntermunicipaldeSaúdedoCurimataúeSeridóParaibano–CIMSC 
OBJETO:Prestaçãodecontasanuais,exercíciode2017 
GESTOR:Sr.CharlesCristianoInáciodaSilva 
ADVOGADO:EdgardJoséPessoadeQueiroz 
RELATOR:ConselheirosubstitutoAntônioCláudioSilvaSantos 

EMENTA: AUTARQUIA – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO – CIMSC – PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAIS–ORDENADORDEDESPESAS–CONTASDEGESTÃO–APRECIAÇÃO
DA MATÉRIA PARA FINS DE JULGAMENTO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO
ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA
–IRREGULARIDADEDAPRESTAÇÃODECONTAS–IMPUTAÇÃODEDÉBITO-
APLICAÇÃODEMULTA-RECOMENDAÇÕES. 

ACÓRDÃO AC2 TC 01563/2021 
RELATÓRIO 
Examina-seaprestaçãodecontasanualdoConsórcioIntermunicipaldeSaúdedoCurimataúeSeridó
Paraibano–CIMSC,cujoMunicípiosedeéCuité,tendocomogestoroSr.CharlesCristianoInácioda
Silva,relativaaoexercíciofinanceirode2017. 
AAuditoria,apósaanálisedaprestaçãodecontas,emitiuorelatórioinicialevidenciandoosseguintes
aspectosdagestão: 
1. A prestação de contas foi encaminhada ao TCE em conformidade com a Resolução RN TC
03/2010; 
2. O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú e Seridó Paraibano – CIMSC – constituído
como consórcio administrativo de municípios, associação civil, em de 28 dejunhode1997.No
entantocomoadventodaLeinº11.107de06deabrilde2005,regulamentadapeloDecretonº
6.017, de 17 de janeiro de 2007, houve a fixação de novos requisitos para a constituição e
adequação dos consórcios já existentes, dentre eles: Elaboração do Protocolo de Intenções;
Assinatura do Protocolo de Intenções;RatificaçãodoProtocolodeIntençõespelasCâmarasdos
municípios integrantes mediante lei específica; Aprovação em assembleia do novo estatuto e
eleiçãodanovadiretoria;AtualizaçãocadastraljuntoàReceitaFederal;AprovaçãodoContratode
Rateio.Oprocessodeadequaçãocomeçounoexercíciode2012esuaconclusãoocorreuem11
de janeiro de 2013, com a aprovação do novo estatuto e eleição da nova diretoria; Assim,
tornou-se associação pública, com personalidade jurídica de direito público, sob a forma de
autarquia,comprazodeduraçãoindeterminado,conformeoEstatutoeProtocolodeIntenções; 
3. Osobjetivosestãoestabelecidosnoart.1ºdoEstatuto,quaissejam:defender,ampliar,promover
ainteração,fortaleceredesenvolveracapacidadeadministrativa,técnicaefinanceiradosserviços
públicos de saúde, desenvolvimento social e saneamento básiconosmunicípiosqueintegramo
Consórcio; 
4. As fontes de recursos são: (a) contribuiçõesdosmunicípiosfiliados,naformaestabelecidapela
lei; (b) doações, contribuições oulegadosdepessoasnaturaisoujurídicasdedireitopúblicoou
privado; (c) bens móveis, imóveis e direitos ou rendas sobre tais auferidos; (d) auxílio ou
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subvenções de entidades públicas ou privadas; (e) rendimentos de capitais e operações de
crédito; e (f) outros rendimentos, tais como: contribuição extraordinária; recursos consignados
em orçamento municipal, estadual e federal, recursos provenientes de congressos, eventos e
açõesdesenvolvidaspeloConsórcio. 
5. Conforme Contrato de Rateio(fls.142/148),asreceitasprevistaserepassadaspelosmunicípios
consorciados foram, respectivamente, R$ 2.701.957,08 e R$ 2.880.221,29, conforme
demonstrativoabaixo: 


6. De acordo com Balanço Orçamentário, fls. 24, a receita total prevista foi de R$ 3.571.957,08,
enquantoareceitaefetivamentearrecadadafoideR$3.339.734,19; 
7. AdespesatotalempenhadafoideR$3.191.467.73,tendosidopagoR$3.190.807,79; 
8. O Balanço Financeiro (fl. 26) apresentou um saldoparaoexercícioseguintedeR$286.966,81,
distribuídosemcaixa(R$228,37)eembancos(R$286.738,44).Noentanto,oextratobancário
constantedoSAGRESapresentousaldoR$0,00em31/12/2017.Assim,configura-sequeosaldo
bancárioinformadonodemonstrativonãoestácomprovadonomontantedeR$286.738,44.; 
9. O Balanço Patrimonial, fls. 27/28 está incorretamente elaborado uma vez que valordoPassivo
Circulante (R$ 9.969,25) nãoestácondizentecomomontantedaDívidaFlutuanteR$8.512,55,
devendoogestoresclarecerestadivergência; 
10. ADívidaFlutuanteaofinaldoexercíciofoideR$8.512,55,constituídade:a)Restosapagar-R$
4.282,30eb)Depósitos–R$4.230,25; 
11. O consórcio atuou durante o exercício de 2017 com 09 servidores, a seguir detalhado: Cuité
(sede)dispõede06servidoressendo:02efetivos,02contratados,01comissionadae01cedida;
Polo de Picuí dispõe e 03 servidores cedidos pelo Município e Polo de São Vicente do Seridó,
servidorescedidospeloMunicípio; 
12. Conforme dados disponibilizados, os procedimentoslicitatóriosforamosseguintes:01Chamada
Pública,03Dispensas,02Inexigibilidadese04TomadasdePreços; 
13. Porf im,a
 pontoua
 ss
 eguintesirregularidades: 
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13.1. DeresponsabilidadedogestordoSr.CharlesCristianoInáciodaSilva:
13.1.1. SaldobancárioinformadonoBalançoFinanceironãoestácomprovadonomontante
deR$286.738,44(item3.2);; 
13.1.2. BalançoPatrimonialincorretamenteelaborado(item3.3); 
13.1.3. DescumprimentodaResoluçãoNormativaRNTCnº03/2014,anteadivergênciano
envio das informações sobre procedimentoslicitatóriosnoSAGRESenoTRAMITA
(item6.1); 
13.2. Deresponsabilidadedodoex-gestor,Sr.CharlesCristianoInáciodaSilva,edoatualgestor,
Sr.JovinoPereiraNepomucenoNeto: 
13.2.1. Inexistência em sítio eletrônico/Portal daTransparênciadeinformaçõesnoquese
refereaosatosnormativosebalanços,asquaissãoexigidaspelaLeiComplementar
Nacionalnº131/2009epelaLeiNacionalnº12.257/2011(item6.3.2). 
Apósregularcitação,osresponsáveisapresentaramdefesa,cujasjustificativas,segundoaAuditoria,
lograram elidir as falhas relacionadas, exceto quanto ao saldo bancário informado no Balanço
Financeiro, que não está comprovado, no montante agora de R$ 62.308,30 (itens 3.2 e 7.1 do
relatórioinicial),sugerindoqueagestãodoConsórcioIntermunicipaldeSaúdedoCurimataúeSeridó
Paraibano seja alertadaparaadoçãodeprovidênciasemrelação:ànãocontabilizaçãodereceitana
época própria; ao pagamento de despesas pendentes, em virtude de emissão de cheques não
apresentadosparasaqueejáprescritos;eaocumprimentodaRNTC03/2014,comoenvioatravés
doSAGRESCAPTURAdasinformaçõescompletasdaslicitaçõesrealizadas. 
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas emitiu oParecernº976/21,dalavradod.
procuradorMarcílioToscanoFrancaFilho,pugnandopela: 
1.

IrregularidadedasContasdoGestordoConsórcioIntermunicipaldeSaúdedoCurimataú
e Seridó Paraibano – CIMSC, relativasaoexercíciode2017,Sr.CharlesCristianoInácio
daSilva; 

2.

Aplicação da multa prevista no art. 56, da Lei Orgânica desta Corte à autoridade
responsável, Sr. Charles Cristiano Inácio da Silva, em face da transgressão de normas
constitucionaiselegais; 

3.

Recomendação ao atual Gestor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú e
SeridóParaibano–CIMSC,nosentidodeestritaobservânciaàsnormasconstitucionaise
infraconstitucionais,equantoàgestãogeral,nãoincorrernafalha/irregularidadehaurida
econfirmadapelaAuditorianesteálbumprocessual. 

Éorelatório,informandoqueosresponsáveiseseusrepresentanteslegaisforamintimadosparaesta
sessãodejulgamento. 

PROPOSTADORELATOR 
Airregularidaderemanescente,apósadefesaapresentada,dizrespeitoaosaldobancárioinformado
noBalançoFinanceiroquenãoestácomprovado,nomontanteagoradeR$62.308,30(itens3.2e7.1
dorelatórioinicial). 
A Defesa informa que houve um equívoco no envio do balancete relativo ao mês dedezembrode
2017, qual seja, a ausência do envio do extrato bancário da conta de aplicação financeira
(Investimentos Fundos – Mensal), que evidenciou em 31/12/2017 o saldo correspondente ao
montante de R$ 183.654,30. Logo, conclui-se que a divergência financeira constatada pela Nobre
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Auditoria, na verdade corresponde aovalordeR$103.084,14(=R$286.738,44–R$183.654,30–
R$ 0,00). A divergência deR$103.084,14,dizrespeitosaconciliaçõesbancáriasquecompreendem
valorescomfatosgeradoresocorridosnosexercíciosde2014,2015,2016e2017,distribuídosentre
saídas não consideradas pelo Banco (SNCB R$ 7.250,73), entradas não consideradas pela
Contabilidade (ENCCR$78.800,30),entradasnãoconsideradaspeloBanco(ENCBR$188.135,17)e
saída não considerada pela Contabilidade(SNCCR$1.000,00),nostermosdoQuadroResumoede
acordocomosDocumentosquecompõemoanexoII. 
Sobreadefesa,aAuditoriaassimseposicionou: 
Para o aspecto 2) “não contabilização de receita, mesmo com o efetivo ingresso de recursos
financeiros [...](R$78.800,30)”sugere-seaemissãodealertanosentidodeadotarasprovidências
cabíveisquantoaosajustespatrimoniais. 
Paraoaspecto3)“Chequesnãoapresentadosparasaqueejáprescritos,deacordocomartigos33e
59daLeiFederalnº7.357/85[...](R$7.250,73)”tambémsesugereaemissãodealertanosentido
deadotarasprovidênciasrequeridas. 
Emrelaçãoaoaspecto1)contabilizaçãodereceitasemoefetivoingressoderecursosfinanceiros[...]
(R$ 188.135,17)”: não tendo a defesa informado e comprovado o efetivo ingresso em momento
posterior a 2017, esta auditoria fez um levantamento nos três primeiros meses de 2018, período
suficienteparaocorreroingresso,restousaldobancárionãocomprovadodeR$62.308,30. 
Ante a conclusão da Auditoria, o Relator propõe que a 2ª Câmara julgue irregular a presente
prestação de contas, com imputaçãodedébitodeR$R$62.308,30,porreceitacontabilizadaenão
comprovada, e aplicação de multa de R$ 5.000,00, comfundamentonoart.56,incisosIIeIII,da
LOTCE-PB,semprejuízosdasrecomendaçõesdoParqueteassugeridaspelaAuditoria. 

DECISÃODASEGUNDACÂMARA 
Vistos,relatadosediscutidososautosdoprocessoacimacaracterizado,relativoàprestaçãodecontas
anuaisdoConsórcioIntermunicipaldeSaúdedoCurimataúeSeridóParaibano–CIMSC,tendocomo
gestor o Sr. CharlesCristianoInáciodaSilva,relativaaoexercíciofinanceirode2017,ACORDAMos
membrosintegrantesdaSegundaCâmaradoTribunaldeContasdoEstadodaParaíba,nestasessão
dejulgamento,porunanimidade,em: 
I.

JULGAR IRREGULAR a prestação de contas mencionada, com fundamento no art. 71,
inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso I, da Lei
ComplementarEstadualnº18/93; 

II. IMPUTAR o débito de R$ R$ 62.308,30 (equivalentea1.115,44UFR-PB)aoSr.Charles
Cristiano Inácio da Silva, por receita contabilizada e não comprovada; assinando-lhe o
prazode60(sessenta)dias,acontardapublicaçãodesteatonoDOE,pararecolhimento
voluntário aos cofres do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú e Seridó
Paraibano–CIMSC,sobpenadecobrançaexecutiva,desdelogorecomendada,conforme
odispostonoart.71,§4º,daConstituiçãodoEstadodaParaíba; 
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III. APLICAR multa de R$ 5.000,00 (89,51 UFR-PB) ao ex-gestor do Consórcio, Sr. Charles
Cristiano Inácio da Silva, com base no que dispõe o art. 56, inciso II e III, da Lei
Complementar Estadualnº18/93,assinando-lheoprazode60(sessenta)dias,acontar
da publicação deste ato no DOE,pararecolhimentovoluntárioaoFundodeFiscalização
Financeira e Orçamentária Municipal, sob pena de cobrança executiva, desde logo
recomendada, conforme o disposto no art. 71, § 4º, da Constituição do Estado da
Paraíba;e 
IV. RECOMENDAR ao atual Gestor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú e
SeridóParaibano–CIMSC,nosentidodeestritaobservânciaàsnormasconstitucionaise
infraconstitucionais,equantoàgestãogeral,nãoincorrernafalha/irregularidadehaurida
e confirmada pela Auditoria neste álbum processual, inclusive as sugestõesdaUnidade
Técnicadeinstrução. 
Publique-se,intime-seecumpra-se. 
PlenárioMin.JoãoAgripino-Sessãopresencial/remotada2ªCâmaradoTCE-PB. 
JoãoPessoa,14desetembrode2021. 
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Assinado

15 de Setembro de 2021 às 10:22

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE
Assinado

15 de Setembro de 2021 às 09:49

Cons. Subst. Antônio Cláudio Silva Santos
RELATOR

Assinado

22 de Setembro de 2021 às 09:32

Marcílio Toscano Franca Filho
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

