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RELATORA: CONSELHEIRA EM EXERCÍCIO ALDA MAGALHÃES
PRESIDENTE: CONSELHEIRO JOÃO CARNEIRO CAMPOS

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas da 
Prefeitura Municipal de Paudalho,  exercício financeiro de 
2008, tendo como responsáveis José Pereira de Araújo 
(Prefeito), Ana Beatriz Cavalcante Pontes de Melo (Secretária 
de Saúde), Daniel José Batista Júnior (Secretário de Saúde), 
Nadjane Arcanjo Neves (Secretária de Saúde) e Romualdo 
Henrique Viegas Rangel (Secretário de Saúde), Juarez de 
Oliveira Gusmão Júnior (Presidente da CPL), Renato Gomes da 
Silva (Membro da CPL), Luci Francisca de Oliveira Andrade 
(Membro da CPL), Miriam Josefa da Conceição de Barros (Membro 
da CPL), Solange Celestina Silva (Contadora), João Carlos de 
Brito Maynard (Secretário de Obras), Tarcísio Cruz Muniz 
(Presidente da CPL de Obras e Serviços de Engenharia), Heleni 
Maria Lira da Silva (Membro da CPL de Obras e Serviços de 
Engenharia) e José Romariz Rodrigues G. Júnior (Assessor 
Jurídico).

Principais peças:
- Relatório de Auditoria, às fls. 3.394/3.459;
- Laudo do NEG, às fls. 4.197/4.266;
- Defesas, às fls. 4.291/4.293, 4.319/4.332, 

4.338/4.394 e 5.317/5.330; e
- Proposta de Voto nº 036/11 de autoria do Auditor 

Geral Luiz Arcoverde Cavalcanti Filho, às fls. 5.331/5.373.
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Transcrevo o posicionamento do nobre Auditor Geral em 
relação às irregularidades apontadas no Relatório de 
Auditoria, como também no Laudo do NEG, em cotejo com as 
justificativas trazidas pelos defendentes:

4.1 Ausência de documentos na prestação de contas 
Responsáveis: Prefeito José Pereira de Araujo e 
Contadora Solange Celestina Silva

1. A Prefeitura de Paudalho deixou de apresentar, 
em sua prestação de contas (fls. 01 a 868), documentos 
exigidos no Anexo I da Resolução TC n.° 019/2008, que, 
se por acaso inexistentes, deveriam estar justificados 
por correspondentes declarações negativas, comprovando-
se  que  a  omissão  não  decorrera  de  negligência  dos 
responsáveis pela sua elaboração, nos termos do Art. 2º, 
§ 2º, da mencionada Resolução.

2. Acrescenta o relatório que “as ausências dos 
documentos geraram os seguintes prejuízos à analise das 
contas”.

3. Defesa:  Alega que a inobservância de rigores 
formais não deve ensejar a reprovação de contas e que 
não houve prejuízos à fiscalização, como se depreende 
das conclusões do relatório.

Análise: Esta AUGE tem reiteradamente entendido 
que sendo exigência normativa deste Tribunal fica 
caracterizada a irregularidade, ainda que relevável como 
formal, passível de determinação.

4.2 Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino 
inferior ao mínimo constitucionalmente exigido 
Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

O Município de Paudalho, em 2008, aplicou 22,99% de sua 
Receita proveniente de impostos, incluindo as 
transferências estaduais e federais, não cumprindo a 
exigência de aplicação de 25%, contida no caput do Art. 
212 da Constituição Federal

4. Historicamente, o município de Paudalho vem aplicando 
na manutenção e desenvolvimento do ensino os seguintes 
percentuais:

Exercício Percentual Fonte: Relatórios de Auditoria
2004 22,00% Processo TCE-PE n.° 0501511-0
2005 23,24% Processo TCE-PE n.° 0610049-1
2006 13,73% Processo TCE-PE n.° 0710015-2
2007 18,63% Processo TCE-PE n.° 0810057-3
2008 22,99% Processo TCE-PE n.° 0910053-2

Defesa: Alega ser ínfima a diferença a menor de dois 
pontos percentuais e que a jurisprudência deste Tribunal 
tem relevado diferenças irrisórias, trazendo aos autos 
transcrição de deliberações sobre contas da Prefeitura 
Municipal de Cumaru e de Olinda.

Argumenta que foram refeitos os demonstrativos 
pertinentes – anexando à defesa novo Comparativo da 
Receita Consolidada do exercício, atingindo-se um 
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percentual de aplicação de 23,66%, uma vez que se 
equivocou a auditoria por não ter computado o devido 
valor como total da receita bruta dos impostos, retirada 
a complementação da União para o FUNDEB.

Análise: É apresentada pela defesa a justificativa da 
mera formalidade a não macular as contas, escudando-se, 
ainda, nas deliberações desta Corte, em que isoladamente 
tais descumprimentos não ensejaram a rejeição de contas.

Tal ordem de justificativa não pode proceder, não 
devendo prosperar a aceitação da desobediência a 
mandamento constitucional, verificando-se em uma série 
histórica que a gestão do Prefeito, cujas contas se 
analisa, não cumpriu a determinação em nenhum dos seus 
exercícios.

Para a aferição da exatidão dos novos números do 
comparativo apresentado seria necessária a auditoria e 
verificação dos respectivos registros contábeis, o que é 
impossível na elaboração desta proposta, e não apenas a 
análise de demonstrativos – da auditoria e da defesa.

Mantida a irregularidade, uma vez que mesmo admitida a 
diferença menor não foi cumprido o limite, que é o 
mínimo aplicável.

Tal ordem de irregularidade embora não enseje 
isoladamente a rejeição de contas, conforme 
jurisprudência deste Tribunal em razão do percentual 
aplicado, no mínimo 22,99%, apreciada no conjunto 
contribui para a rejeição.

4.3 Aplicação inferior ao mínimo exigido na remuneração 
dos profissionais do magistério com recursos do FUNDEB 
Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

5. Elaborado  o  Anexo  V,  que  integra  o  relatório  de 
auditoria, demonstra-se que a Prefeitura Municipal de 
Paudalho aplicou 56,16% dos recursos anuais totais do 
FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da 
educação básica em efetivo exercício na rede pública, 
não cumprindo a exigência de aplicação do percentual de 
60%, conforme o Art. 22 da Lei Federal n° 11.494/07 e 
Art. 60, XII, do ADCT.

6. O  município  de  Paudalho  apresenta  o  seguinte 
histórico de aplicação:

Exercício Percentual Fonte: Relatórios de Auditoria
2004 59,00% Processo TCE-PE n.° 0501511-0
2005 69,97% Processo TCE-PE n.° 0610049-1
2006 47,45% Processo TCE-PE n.° 0710015-2
2007 58,36% Processo TCE-PE n.° 0810057-3
2008 56,16% Processo TCE-PE n.° 0910053-2

Defesa: Alega que a auditoria não incluiu a despesa 
empenhada para pagamento do 1/3 das férias dos 
professores, o que implicaria na aplicação do percentual 
de 59,29%, apresentando-se em valor ínfimo a menor. 
Alega que sua gestão vem cumprindo a determinação legal.
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Análise: A série histórica demonstrada evidencia que 
apenas no exercício de 2005, primeiro da gestão, o 
percentual foi cumprido.

Para a aferição da exatidão dos novos números 
apresentados seriam necessárias auditoria e verificação 
dos respectivos registros contábeis e não apenas a 
análise de demonstrativos da auditoria e da defesa, o 
que é impossível na elaboração desta proposta.

Sem nova auditoria, a irregularidade deve ser 
afastada.

4.4 Assunção de compromissos à conta do FUNDEB sem o 
devido lastro financeiro

Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo - Item 
3.3.5 do Relatório

Conforme o relatório, embora o município de 
Paudalho tenha cumprido o Art. 21, § 2.º, o Anexo IV, 
elaborado pela auditoria, demonstra também a realização 
de despesas com recursos do Fundo sem lastro financeiro, 
evidenciado um saldo do FUNDEB negativo em -2,77%.

7. Este Tribunal já se pronunciou na decisão TC 
n°  1346/07,  alertando  para  que  o  gestor  público  de 
recursos do FUNDEB não utilize recursos de um exercício 
para  pagar  débitos  de  exercícios  anteriores,  sem  que 
tenha  sido  deixado  saldo  comprometido  especificamente 
para  tal  fim  no  exercício  correspondente.  Caso 
contrário,  deverá  ser  recomposto  o  Fundo  pelo  valor 
despendido com despesas que não tenham deixado lastro 
financeiro para saldá-las.

8. Defesa:  Alega  que  as  despesas  sem  lastro 
financeiro foram pagas com verbas próprias do Município, 
não existindo qualquer irregularidade ante à garantia da 
integridade dos recursos do FUNDEB.

9. Análise:  A defesa se encaminha no sentido de 
que  houve  cumprimento  da  orientação  de  que  trata  a 
citada Decisão TC n° 1346/07, todavia não há como se 
comprovar  a  efetividade  dos  pagamentos  e  dos  valores 
empregados  provenientes  de  recursos  próprios  do 
Município no âmbito desta Proposta de Voto.

10. Não  havendo  comprovação  em  contrário,  se 
considera afastada a irregularidade apontada.

4.5 Irregularidades no Repasse do Duodécimo: repasse a 
menor e descumprimento de prazo 
Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

11. Quanto ao valor do repasse, confrontando-se o 
valor efetivamente repassado ao Poder Legislativo com o 
menor dos limites, ou seja, com o limite constitucional, 
a  auditoria  verificou  que  a  Prefeitura  Municipal  de 
Paudalho  o  fez  a  menor,  cumprindo  com  o  disposto  no 
caput do Art. 29-A, e incisos I a IV, da Constituição 
Federal.

12. Todavia, conclui o relatório, que mesmo assim 
“é  passível  de  enquadramento  como  crime  de 
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responsabilidade do prefeito, com fulcro no § 2°, III, 
do mesmo artigo 29-A, da Carta Magna”.

VALOR DO DUODÉCIMO REPASSADO À CÂMARA DE VEREADORES
ESPECIFICAÇÃO VALOR - R$

Limite Constitucional 1.434.392,44
Limite da Lei Orçamentária Anual (LOA) 1.800.000,00
Menor dos Limites 1.434.392,44
Valor Efetivamente Repassado à Câmara 
(Sem Inativos) 1.427.259,87

13. A auditoria constatou, ainda, que os repasses não 
foram  efetuados  até  o  dia  20  de  cada  mês,  conforme 
preceito  da  Constituição  Federal,  acrescentando 
“restando caracterizado crime de responsabilidade do Sr. 
José  Pereira  de  Araújo,  Prefeito  do  Município  de 
Paudalho. A Prefeitura Municipal de Paudalho não enviou 
o comprovante de repasse do mês de maio de 2008.”

14. Foi ultrapassada a data nos meses de: “Janeiro – no 
dia 22/01; Março – no dia 24/03; Abril (parcelado) – no 
dia 22/04 (repassou 58,81%) e no dia 08/05 (repassou 
41,19%); Julho – no dia 21/07; Setembro – no dia 22/09.”

15. Defesa: Alega que os atrasos foram de dois ou três 
dias, insignificantes.

16. Alega,  ainda,  que,  “se  o  ente  fiscalizador  do 
executivo municipal e beneficiário dos repasses, que é a 
Câmara Municipal, não se insurgiu contra os atrasos”, 
dado a dificuldades financeiras expostas pelo Executivo, 
não houve intenção de obstaculizar o Legislativo.

17. Quanto ao valor, reafirma que repassado o menor não 
se  infringiu  a  legislação.  A  diferença  foi  de  pouca 
monta, não maculando as contas.

   Análise: Esta AUGE considera irrelevante o valor 
apontado, desconsiderando a irregularidade apontada, 
acolhendo a argumentação da defesa. 

18. 4.6 Inconsistências de informações contábeis  
       Responsáveis: Prefeito José Pereira de Araujo e 
Contadora Solange Celestina Silva
19. Verificou  a  auditoria  existirem  informações 
inconsistentes,  produto  de  deficiências  nos 
procedimentos  técnicos  de  registros  dos  fatos 
administrativos  ocorridos  ou  irregularidades  na 
elaboração e apresentação das informações contábeis.

20. Nos termos do relatório “algumas dessas ocorrências 
impedem a confiabilidade das informações contábeis sobre 
o patrimônio da Prefeitura e as falseiam no sentido de 
não  evidenciar  a  real  situação  patrimonial  e  de  não 
permitir  apuração  e  análises  corretas  dos  limites 
constitucionais,  dos  previstos  na  LRF  e  demais 
normativos.”

21. O Relatório relaciona algumas das ocorrências que 
mais se destacaram: 

22. a)- O saldo da conta disponível informado no Balanço 
Patrimonial  de  2007,  no  valor  de  R$  1.437.173,84, 
diverge  do  informado  no  Balanço  Financeiro  de  2008 
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(saldo  proveniente  do  exercício  anterior),  registrado 
como de    R$ 1.922.660,37.

23. b)-  O  saldo  dos  Restos  a  Pagar,  R$  2.179.512,08 
(fls. 149 a 166), diverge do valor do saldo do Restos a 
Pagar  Processados  de  2008  no  Demonstrativo  da  Dívida 
Flutuante, R$ 1.970.820,65, fls. 36;

24. c)- Não contabilização no Demonstrativo de Despesas 
Consolidado, fls. 96 a 97, dos valores da contribuição 
dos servidores e patronal para o RGPS;

25. d)-  Irregularidade  na  elaboração  nos  Relatórios 
Resumidos da Execução Orçamentária e nos Relatório de 
Gestão Fiscal, conforme se detalha nos itens 4.7.1 e 
4.7.2 do relatório.

26. Conclui sugerindo “aplicação de multa ao Sr Marcone 
de Lima Barbosa, Prefeito.”

Defesa: Alega que “as irregularidades não se confirmam, 
as informações divergem porque a administração realizava 
correções”.

Aponta incorreção da auditoria ao sugerir a aplicação da 
multa a diverso Prefeito. 

Reafirma que o apontado se trata de erro formal, onde 
não se evidenciou dano ao erário por malversação e 
acrescenta não ser responsabilidade do agente político a 
escrituração contábil, citando decisão deste Tribunal 
onde se recomenda ao Ordenador de Despesas a exigência 
ao profissional responsável pela contabilidade do 
cumprimento das normas técnicas.

Análise: A princípio, esclareço que entendo não ser o 
contador passível de responsabilização perante este 
Tribunal, pois atua como mandatário do seu contratante, 
a quem cabe a fiscalização e controle da execução dos 
serviços terceirizados a especialista. 

Quando muito entendo que, configurada a prática de atos 
lesivos, procedimentos antiéticos, desempenho infiel de 
atribuições, dever-se-ia dar ciência ao Conselho 
Regional de Contabilidade, órgão regulador do exercício 
da profissão o que, todavia, não foi o caso.

Quanto ao mérito da irregularidade é de se reconhecer o 
apontado, considerando-se inclusive que as divergências 
de saldo de disponibilidades e de encargos financeiros 
merecem acurado exame para possível, se for o caso, 
justificativa, responsabilização e regularização, para 
que seja realçada a verdadeira posição patrimonial do 
Município, a que não adentrou a auditoria.

4.7 Irregularidade na apresentação do Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal 
– item 3.2.1
        Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

27. A  Prefeitura  Municipal  de  Paudalho  enviou  os 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária dos seis 
bimestres do exercício 2008 dentro do previsto no Art. 
3º  da  Resolução  TC  n.°  10/2005,  adotado  o  modelo 
definido  pela  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  e  os 
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comprovantes de sua publicação foram enviados ao TCE.

28. Igualmente foram enviados os Relatórios de Gestão 
Fiscal dos dois semestres, em formulários que obedeceram 
ao modelo definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
bem  como  os  comprovantes  de  sua  publicação  foram 
enviados  ao  TCE,  ressalvando-se  que  o  relativo  ao 
segundo semestre foi enviado fora do prazo previsto no 
Art. 7º da Resolução TC n° 10/2005.

29. No  RREO  o  relatório  de  auditoria  analisou  a 
existência  de  inconsistências  no  Demonstrativo  do  6º 
bimestre/2008:

30. a)- Divergência no Demonstrativo da Receita Corrente 
Líquida em relação ao valor apurado no item 3.2.2 (Art. 
53, I da LRF);

31. b)- divergência em relação aos valores apresentados 
na prestação de contas do Demonstrativo dos Restos a 
Pagar por Poder e Órgão (Art. 53, V da LRF);

32. c)- preenchimento incompleto e contendo informações 
divergentes  em  relação  a  prestação  de  contas  do 
Demonstrativo  Simplificado  do  Relatório  Resumido  de 
Execução Orçamentária (Art. 48 da LRF);

33. d)- foi omitida a contabilização da dívida junto a 
CELPE no montante de R$ 1.450.688,00, fls. 898;

34. e)- foi omitida a contabilização da dívida junto a 
Caixa Econômica Federal, relativa ao FGTS, no montante 
de       R$ 3.013.712,48, fls. 900.

35. Quanto ao  RGF relativo ao 2º semestre do exercício 
de  2008,  o  relatório  sintetiza  as  seguintes 
inconsistências:

36. a)-  Divergência  no  Demonstrativo  da  Despesa  com 
Pessoal,  dos  valores  da  Receita  Corrente  Líquida  em 
relação ao valor apurado pela equipe de auditoria (Art. 
55, I, “a” da LRF);

37. b)- a Prefeitura não enviou o Anexo V do RGF do 2° 
semestre de 2008 (Demonstrativo de Disponibilidade de 
Caixa,     Art. 55, III, “a” da LRF);

38. c)-  divergência  no  cálculo  da  Dívida  Consolidada 
Líquida,  em  relação  ao  valor  apurado  pela  equipe  de 
auditoria.

39. Defesa: Alega que não foi obtido em tempo hábil o 
valor  da  dívida  com  a  CELPE  e  Caixa  Econômica  para 
compor o saldo da Dívida Fundada - RREO e da Dívida 
Fundada Consolidada – RGF.

40. Alude que no exercício de 2010 buscou intensivamente 
tais informações, registrando, todavia que o Município 
não ultrapassou o limite de endividamento.

41. Quanto  às  demais  incorreções  –  Receita  Corrente 
Líquida x Despesa de Pessoal, afirma que as distorções 
ocorridas foram corrigidas em relatórios posteriores.

42. Análise:  Não  se  afasta  a  ocorrência  das 
irregularidades apontadas, uma vez que foram constatadas 
no  ato  de  fiscalização,  denotando  falta  de  controle 
interno eficiente.
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43. Hipótese  que  entendo  deve  ser  objeto  de 
determinação.

4.8 Não cumprimento de determinações emitidas pelo TCE-
PE 

Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

44. O Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações 
emitidas  por  esta  Corte  de  Contas  registra  49 
determinações/recomendações,  indicando  que  foram 
atendidas 93,87% das determinações/recomendações. 

45. Constata a auditoria que deixaram de ser cumpridas 
principalmente  aquelas  que  se  referem  à  estrita 
obediência  às  determinações  constitucionais  quanto  à 
aplicação  de  recursos  em  educação,  remuneração  do 
magistério, repasse de duodécimos ao Poder Legislativo, 
observância  ao  princípio  da  licitação,  criação  e 
estruturação de sistema de controle interno.

46. Sugerida a aplicação de multa prevista no Art. 74, 
da LOTCE.

Defesa: Alega que as determinações foram exaradas nos 
seis últimos meses do fim do seu mandato, sendo prazo 
muito curto para adequar a estrutura da administração 
para cumpri-las.

Ressalva que parte delas foi cumprida.

Análise: Entendo que parte da defesa procede, todavia o 
descumprimento das recomendações/determinações não se 
constitui no ato mais grave aqui apontado, mas o teor a 
que se referem, pois se descumpriram 
determinações/exigências de natureza constitucional e 
legal, a que não pode se subtrair o gestor público.

4.9 Irregularidades  nas  contribuições  para  o  RGPS  – 
item 3.5.2
        Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo
47. De acordo com os Anexos IV-A e IV-B, fls. 967 a 969, 
apresentados  na  prestação  de  contas  por  exigência  da 
Resolução  TC  18/2009,  constatou  a  auditoria  a  não 
contabilização e não recolhimento da contribuição retida 
dos servidores e a contabilização e recolhimento parcial 
da contribuição patronal.

48.  Declaração do Secretário Executivo de Administração 
e  Finanças,  Sr.  Lucimário  José  da  Silva,  ratifica  a 
omissão constatada (fls. 966). 

49. Verificou-se, ainda, a contabilização e recolhimento 
de forma parcial da contribuição patronal sobre a folha 
dos servidores. 

50. Nas tabelas abaixo serão detalhadas as contribuições 
previdenciárias  não  contabilizadas  e  não  recolhidas, 
sendo que a contribuição patronal foi recolhida de forma 
parcial:
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Contribuição dos Servidores 

Mês Base De 
Cálculo (R$) Retida (R$) Recolhida 

(R$)

Saldo a 
Recolher 
(R$)

Tota
l 14.666.600,76 1.182.129,30 0,00 1.182.129,3

0

Contribuição Patronal 

Mês Base de 
Cálculo (R$)

Devida/
Contabilizad

a (R$)

Recolhida
(R$)

Saldo a 
Recolher 
(R$)

Total 14.666.600,76 3.079.966,15 912.822,36 2.091.075,2
6

51. Adianta  a  auditoria  que  os  Anexos  IV-A  e  IV-B 
elaborados pelo setor de contabilidade não incluíram os 
servidores  contratados  de  forma  temporária,  pagos 
através de empenhos nos elementos 04 e 36 (fls. 2.857 a 
3.124).    

52. Dessa forma, elaboraram-se tabelas com o cálculo da 
contribuição patronal não contabilizada e não recolhida 
ao RGPS sobre os servidores temporários:

Contribuição Patronal dos Contratados - Elemento 04 – fls. 
2.857 a 2.909

Ano/2008

Base de Cálculo 
(R$)

Devida(R$) Recolhida
(R$)

Saldo a 
Recolher 
(R$)

Total 2.648.898,38 556.268,66 0,00 566.268,66

Contribuição Patronal dos Contratados - Elemento 36 – fls. 
2.910 a 3.124  

Ano/2008

Base de 
Cálculo 
(R$)

Devida (R$) Recolhida(R$
)

Saldo A 
Recolher 
(R$)

Total
991.277,83 208.168,34 0,00 208.168,34

Analisa o relatório que “os valores referentes à 
contabilização das obrigações patronais não correspondem 
aos valores registrados no Demonstrativo de Despesas 
Consolidado (fls. 96-97).  A contabilização irregular 
das contribuições dos servidores e obrigações patronais 
dificulta a análise dos balanços e das despesas com 
pessoal, assim como contraria o Art. 85 da Lei Federal   
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n° 4.320/64.

A falta de recolhimento ao RGPS das obrigações patronais 
devidas fere o Art. 22, I, da Lei Federal n° 8.212/91.”

E acrescenta: “de acordo como o que está informado nos 
Anexos IV-A e IV-B a contabilização a menor configura-se 
em “sonegação de contribuição previdenciária”, previsto 
no Art. 337-A, inciso II do Código Penal. “

Defesa: Inicia-se com a afirmação de que a situação foi 
solucionada com a negociação.

Acrescenta que, não obstante, o Pleno deste Tribunal tem 
reconhecido que a retenção e não recolhimento de valores 
previdenciários não ensejam a rejeição de contas, 
trazendo à colação várias decisões e requerendo dessa 
forma, seja “mantida a Jurisprudência desta Corte, por 
cautela, já que o parcelamento ilide a irregularidade.”

Análise: Foram anexados pela defesa os documentos de    
fls. 4.419 a 4.457, todos emitidos pela Secretaria da 
Receita Federal – Ministério da Fazenda, relativos a 
confissões de dívida.

A retenção de valores descontados dos servidores e seu 
não recolhimento ou  a omissão da obrigação patronal, 
constituem irregularidade que, no futuro, implicarão em 
dano efetivo ao servidor, contribuinte que espera pelo 
prazo legal para a final contraprestação de suas 
contribuições ao longo de anos e acarretará 
injustificável ônus aos cofres públicos com o custeio de 
multas e juros sobre a dívida a ser constituída e 
cobrada por quem de direito, como se poderá analisar no 
caso presente, quando da realização das confissões de 
dívida.

Analisada casuisticamente a posição apresentada pela 
Prefeitura de Paudalho, se tem caracterizada grave 
irregularidade que conduz à rejeição das contas, 
identificando-se que há retenção integral dos valores de 
terceiros – contribuições dos servidores – Receita Extra 
orçamentária - de que o Município é mero interveniente 
na realização dos descontos, cuja obrigação é proceder 
ao recolhimento nas datas pertinentes.

Grave também é o não cumprimento pelo Município das suas 
obrigações patronais enquanto empregador, correspondendo 
à Despesa Orçamentária, que deverá estar fixada no 
Orçamento Fiscal, para que se procedam aos empenhamentos 
da despesa incorrida. Quando não saldada no exercício, 
deverá o correspondente valor ser inscrito em Restos a 
Pagar.

Acresce, ainda, que a auditoria aponta discrepâncias 
entre os valores ditos contabilizados e o Demonstrativo 
de Despesas Consolidado (fls. 96-97), sem que, todavia, 
hajam sido identificadas as origens. 

Registro que das contribuições previdenciárias patronais 
foram recolhidos R$ 912.822,36, que representa apenas 
25,1% do total devido em 2008 (R$ 3.636.234,81). E da 
parte dos servidores nada foi recolhido (0%) do total 
devido       (R$ 1.390.297,64). 

Mantida a irregularidade de natureza grave e que, no 
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caso, motiva a rejeição das contas.

4.10 Descumprimento do artigo 42 LRF – item 3.2.6
          Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

É vedado ao titular do Poder Executivo Municipal, nos 
últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 
obrigação de despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito, conforme o   
Art. 42 da LRF.

53. Analisa  o  relatório  que  conforme  o  Balanço 
Financeiro Consolidado do exercício de 2008, fls. 25, a 
Prefeitura  Municipal  de  Paudalho  apresentava 
insuficiência financeira, só com a inscrição dos Restos 
a Pagar dos dois últimos quadrimestres de 2008, no valor 
de R$ 2.155.636,83 e da inscrição do Restos a Pagar dos 
exercícios anteriores, no valor de R$ 3.044.809,07. Com 
a  inscrição  na  conta  Depósitos  do  valor  de  R$ 
1.182.129,30,  e  a   inscrição  de  outras  obrigações 
financeiras,  no  valor  de  R$  2.941.580,79,  a  situação 
deficitária ficou mais evidente, em um montante de R$ 
8.043.467,75 ao final do exercício de 2008

Identifica a auditoria que a Prefeitura realizou neste 
período despesas novas, que a seu juízo “poderiam não 
ter sido realizadas: refeições, lanches, publicidade, 
festa de São João, dia de 7 de setembro, conforme tabela 
nos anexos XXII, XXIII e XXV do relatório, no valor de   
R$  1.200.356,39. Realizou também despesas com subvenção 
social no valor de R$ 198.615,00, fls. 751 a 756, tudo 
alcançando o total de R$ 1.398.971,39”.

54. Conclui o relatório que a situação acima descrita 
configura “crime de assunção de obrigação no último ano 
de mandato ou legislatura”, conforme capitulado no Art. 
359-C do Decreto Lei nº 2.848/40, acrescentado pela Lei 
nº 10.028/2000, sem prejuízo da sanção prevista no Art. 
73, III, da Lei       n° 12.600/2004.

Defesa: Argumenta que não ocorreu insuficiência 
financeira, uma vez que o valor de restos a pagar de 
exercícios anteriores não poderia ser incluído no 
cálculo, uma vez que a LRF fala de despesas dos dois 
últimos quadrimestre. Acrescenta que os depósitos e as 
obrigações financeiras relativas ao RGPS não foram 
empenhados, sendo depois objeto de parcelamento.

Informa o saldo da conta Restos a Pagar em R$ 
1.370.484,41 e não R$ 2.155.636,83, justificando que aí 
se incluíam débitos junto à CELPE, Telemar e Convênios 
com a União para a realização de obras que continuariam 
no exercício de 2009, merenda escolar e folha de pessoal 
de 2008, que por conta da redução do FPM não pode ser 
saldada, mas que Medida Provisória do Governo Federal 
recomendou “que as receitas do dia 10 de janeiro 
pertenciam ao exercício anterior, deveriam ser abatidas 
dos restos a pagar”.

Ressalta que “a auditoria não identificou os restos a 
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pagar concernentes aos convênios com a União, etc.,  
para que dessa forma fossem abatidos do saldo.”

Análise: A argumentação da defesa não ilide a 
irregularidade, ainda que se afaste o valor 
correspondente ao saldo da conta de restos a pagar de 
exercícios anteriores.

Verifica-se às fls. 36 vol. 01 dos autos que a inscrição 
dos Restos a Pagar do exercício de 2008 correspondeu a   
R$ 1.970.820,65, que difere do apontado no cálculo da 
auditoria, R$ 2.155.636,83 (fls.3.403), referindo-se 
àquela relativa aos últimos dois quadrimestres.

Não há exatidão nos números apontados pela auditoria em 
confronto com as peças inseridas no processo, sem que se 
possa  aferir a sua origem neste ato.

Quanto aos demais argumentos da defesa, não há elementos 
a comprová-los. 

Dado o comprometimento das finanças municipais, a 
repercutirem sem dúvidas em exercícios seguintes, seria 
necessário uma  detida análise, levantando-se a 
realidade dos números.

Mantida a irregularidade.

4.11 Irregularidades em processos licitatórios 
Responsáveis: Prefeito José Pereira de Araujo e Membros 
da Comissão de Licitação: Juarez de Oliveira Gusmão 
Junior, Renato Gomes da Silva, Luci Francisca de 
Oliveira Andrade, Miriam Josefa da Conceição de Barros

Neste item o relatório apresenta subdivisões de acordo 
com os processos de licitação e  de inexigibilidade 
analisados em sua amostragem, como sejam:

4.11.1 Tomada de Preços para Transportes Diversos
4.11.2 Tomada de Preços  para o Transporte Escolar

Em ambas tomadas de preços o relatório aponta 
irregularidades quanto a:

55. a)- Ausência de Pesquisa de Mercado, estimando-se 
preços  no  edital,  “sem  nenhuma  base  de  como  foi 
estabelecido”;

b) ausência de parecer prévio emitido pela assessoria 
jurídica sobre as minutas do edital e do contrato;

c) indevida inabilitação de empresa, apesar do 
cumprimento das exigências editalícias; 

d) “indícios de acordo prévio entre os participantes e a 
Prefeitura,  uma  vez  que  todos  os  participantes  do 
processo  cotaram  somente  um  trecho,  não  existindo 
competição entre eles”;

e) contrato assinado em data posterior à execução de 
serviços que já vinham sendo prestados pelos licitantes 
vencedores;

f)  pagamentos integrais do objeto em data anterior à 
celebração do contrato;

g) exigência de garantia a apenas um licitante;
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56.    h) indício de um acordo entre os participantes 
ao cotarem os mesmos preços ”entre os participantes e a 
Prefeitura.” 

Inexigibilidades para contratação de artistas:

4.11.3 Inexigibilidade 001/2008 - Festividades de São 
Sebastião – sugerido o ressarcimento do valor 
contratual: R$ 270.000,00

4.11.4 Inexigibilidade 002/2008 - Festividades 
carnavalescas - sugerido o ressarcimento do valor 
contratual: R$ 531.000,00

4.11.5 Inexigibilidade 013/2008 - Festividades de Nossa 
Senhora do Rosário - sugerido o ressarcimento do valor 
contratual: R$ 30.000,00 

57. Em  todos  os  processos  o  relatório  aponta 
irregularidades da mesma ordem, opinando pelo possível 
ressarcimento dos valores contratuais despendidos pelo 
não atendimento  aos requisitos estabelecidos na norma 
legal pertinente:

• Os artistas não são consagrados pela crítica e nem 
pela opinião pública.

• A  contratação  não  foi  realizada  através  de 
empresário  exclusivo,  sem  o  registro  de  empresário 
exclusivo dos artistas no Ministério do Trabalho. 

• Cartas de Exclusividade foram emitidas em Recife e 
no mesmo dia, sendo que algumas delas assinadas pela 
mesma pessoa, em alguns casos por até quatro artistas 
seguidos. 

• Ausência de comprovante de publicação na imprensa 
oficial.

• Ausência da justificativa do preço contratado.

• Realização  de  despesas  com  subvenção  a  culto 
religioso.

• A  contratação  não  foi  realizada  por  empresário 
exclusivo,  todas  as  Cartas  de  Exclusividade  foram 
emitidas em Recife, emitidas no mesmo dia (03/01/08), 
sendo assinadas não pelos artistas e sim por terceiros, 
tendo casos de uma só pessoa assinando por oito artistas 
diferentes. 

58. Defesa: Rejeita todas as apontadas deficiências na 
contratação  dos  serviços  de  transporte,  acrescentando 
que em nenhum momento foi apontado dano ao erário, não 
tendo a auditoria demonstrado de forma alguma que os 
preços não condizem com a realidade; que foi emitido o 
devido parecer jurídico; que a empresa inabilitada não 
recorreu  da  decisão,  sem  que  por  este  motivo  seja 
responsabilizada a Comissão de Licitação; que não houve 
contestação  ao  Edital,  o  que  implica  aceitação  pelos 
possíveis  interessado;  e  que  os  procedimentos 
respeitaram  os  parâmetros  legais  e  os  princípios  que 
regem a licitação.

59. Quanto às  Inexigibilidades, de antemão alega que a 
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auditoria “não põe em dúvida a realização dos eventos. 
Ou seja: todos os shows contratados foram realizados.”

60. Também, “em nenhum momento aponta dano ao erário, 
locupletamento, malversação dos recursos públicos ..., 
superfaturamento  dos  preços  ou  desvio  de  verbas 
públicas”.

61. Analisando  cada  uma  das  apontadas  deficiências, 
anexa  jurisprudência  desta  Corte  em  que   tais 
contratações têm sido objeto de recomendações e apenas 
ensejado o julgamento de contas pela regularidade, com 
ressalvas.

62. Análise:  Quanto  às  licitações  para  serviços  de 
transporte as falhas apontadas são de natureza formal do 
procedimento e assiste razão à defesa ao alegar a não 
identificação  de  dano.  Quanto  aos  indícios  de  acordo 
prévio  entre  os  licitantes,  é  matéria  que  foge  à 
competência deste Tribunal. 

63. Quanto à contratação de artistas, tem entendido esta 
AUGE que a discussão da inviabilidade de competição, da 
exclusividade de empresário e, sobretudo da consagração 
pela crítica especializada ou pela opinião pública não 
são  de  fácil  caracterização  nos  contratos  municipais 
para realização de festividades.

A consagração por crítica especializada refoge à 
realidade dos diversos municípios, muitos dos quais 
sequer possuem jornal diário de ampla circulação, quanto 
menos articulistas especializados na crítica artística.

Acolhendo-se a argumentação da defesa e manifestações 
anteriores desta AUGE, no sentido de que não foi 
discutido no relatório de auditoria o valor despendido 
com os festejos e nada se contestou quanto à efetiva 
realização dos shows contratados, não está, na hipótese, 
caracterizado dano ao erário, pelo que afasto o valor 
apontado como ressarcível.

A subvenção a culto religioso será tratada adiante em 
ponto específico.  

63.1.1.1 4.12      Despesas  sem 
Licitação 

63.1.1.2 4.12.1   Despesas  sem 
licitação com aquisições diversas 

64. A auditoria, realizada in loco, identificou despesas 
realizadas  sem  o  devido  processo licitatório, 
“caracterizando  dispensa  indevida, desrespeitando, 
desta  forma, o dispositivo constitucional do Art. 37, 
inciso XXI, da Carta Magna, assim como o disposto no 
Art. 89, caput, da Lei Federal  n.° 8.666/93, bem como 
os Arts. 65 e 68 da Lei n.° 4.320/64 e o Art. 59, inciso 
III da Lei Orgânica desta Corte de Contas. 

Após analise dos empenhos emitidos, liquidados e pagos a 
credores diversos foi solicitada a devida informação 
sobre os procedimentos adotados, tendo o presidente da 
CPL esclarecido que “não tinham realizado nenhum tipo de 
processo licitatório para todos os credores citados    
(fls. 1031 a 1032)”.
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A realização  das  despesas  sem  licitação 
alcançou o total de  R$ 260.708,53, relativo à 
manutenção de veículos, locação de máquinas de 
terraplenagem  e  despesas  com  aquisição  de 
cadeiras escolares.
Conclui o relatório pela aplicação de multa nos termos 
do Art.73, inciso III da Lei n.° 12.600/04.

Defesa: Alega que algumas das aquisições de peças para 
manutenção de veículos se realizaram com base em 
registro de preços e outras o foram em caráter de 
emergência. Quanto à aquisição de cadeiras escolares 
houve apenas um equívoco, tendo sido ultrapassado o 
valor da Carta-convite em pequena monta.

Salienta que a auditoria não contesta os valores, e como 
o mais importante, não caracterizou prejuízos aos cofres 
públicos.

Análise: Em que pese a argumentação da inexistência de 
dano, ficou caracterizada a irregularidade da subtração 
ao procedimento licitatório. A 
continuidade/habitualidade das aquisições revela, 
igualmente, falta de planejamento, corroborando-se nas 
aquisições fragmentadas.

Mantida a deficiência, que contribui para o julgamento 
pela irregularidade das contas.

64.1.1.1 4.12.2     Despesas  com 
Transporte sem Licitação

65. Conforme  o  relatório,  apesar  de  a  Prefeitura  de 
Paudalho  ter  realizado  duas  Tomadas  de  Preços  para 
contratação de Transporte (TP 01/2008 para Transporte 
Diverso -          R$ 463.600,00 e a TP 02/2008 para 
Transporte  Escolar  -     R$  321.200,00), conforme  o 
planejado  para  o  exercício  de  2008,  a  análise  das 
despesas  com  transporte  evidenciou  o  pagamento  a 
prestadores  de  serviços  de  transporte  sem  o  devido 
processo legal de licitação, conforme detalhado no Anexo 
XIX do Relatório (cópias de empenhos, fls. 1931 a 2046), 
no valor de R$ 125.397,60.

66. Entende  a  auditoria  ser  o  valor  passível  de  ser 
devolvido  ao  erário,  uma  vez  que  “estas  despesas  já 
estavam  sendo  pagas  de  acordo  com  o  planejado  pela 
Administração Pública, conforme anexos XVI e XVII.”

67. Através do Ofício de fls. 875, a Prefeitura declarou 
a inexistência do devido processo legal na contratação 
desses prestadores de serviços, fls. 1.031 a 1.032.

68. De acordo com o relatório, o excesso ora apontado 
não integra os valores do item anterior. 

69. Defesa:  Alega inexistir o apontado pela auditoria, 
fazendo anexar cópias das respectivas licitações, como 
argumenta.

70. Análise: Verificou esta AUGE que foi anexada relação 
dos  processos  licitatórios  de  2008,  mas  não  foi 
identificado o nome dos prestadores arrolados no Anexo 
XIX do relatório de auditoria.
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71. Encontramos,  inclusive,  partes  da  relação  anexada 
pela defesa, apresentadas em duplicidade.

72. As cópias de contratos individuais de prestação de 
serviços de transporte anexadas não encontram identidade 
com os nomes arrolados no Anexo XIX. Apenas em algumas 
identificamos licitantes vencedores da TP 01/2008.

73. Preliminarmente, entendo procedente a irregularidade 
quanto à não realização de licitação.

74. Por  outro  lado,  a  linguagem  do  relatório  de 
auditoria se encaminha no sentido do possível pagamento 
de  despesas  em  duplicidade,  quando  afirma  “estas 
despesas  já  estavam  sendo  pagas  de  acordo  com  o 
planejado  pela  Administração  Pública”,  sem  que  se 
comprove a efetividade da realização do mesmo serviço. 

75. Não  foi  possível  identificar  a  prática  de 
duplicidade, evidenciando-se uma grande pulverização de 
prestadores  de  serviço  e  em  alguns  dos  históricos 
percebe-se  o  pagamento  de  serviços   que  entendo  não 
planejáveis, por emergentes necessidades.

76. Dessa forma, mantida a irregularidade quanto à não 
licitação,  que  contribui  para  o   julgamento  pela 
irregularidade  das  contas.  Afastada  a  imputação  de 
débito.

4.13  Despesa com transporte escolar fora do período 
letivo

77. O objeto da Tomada de Preços 01/2008, fls. 1608 (a 
mesma TP analisada no item 4.11.2), é a contratação de 
pessoa física ou empresa para prestação de serviços de 
locação de veículos destinado ao transporte escolar, no 
exercício 2008, de acordo com as especificações contidas 
nos Anexos I e II, do Edital. 

78. O contrato prevê um período de 10 meses, porém só 
foi assinado no dia 20/03/08, com vigência até o dia 
31/12/08. 

79. No Anexo I, fls. 1.618, consta que a locação dos 
veículos  será  remunerada  através  do  pagamento  de 
diárias,  com  quantidades  previamente  estipuladas  para 
atender à demanda. 

80. Solicitado o calendário letivo oficial do exercício 
2008, fls. 1.624 a 1.625, verificou-se que até o dia 
31/12/2008 o número de dias letivos seria de 176. 

81. Após  análise  de  todos  os  pagamentos  feitos  aos 
contratados  através  da  TP  01/2008,  tabela  no  Anexo 
XVIII, constatou-se que o pagamento aos prestadores não 
aconteceu em função dos dias letivos.  

82. Cita o relatório, como exemplo, o mês de julho de 
2008, em que foi pago à contratada Valdenice da França 
da  Silva  a  prestação  de  serviços  por  31  dias  úteis, 
quando de acordo com o calendário letivo oficial, só 
ocorreram 17 dias letivos no mês. Isto se repetiu com 
outros prestadores, conforme tabela no Anexo XVII.

83. De acordo com a tabela constante do Anexo XVIII, e 
levando-se  em  conta  o  preço  contratado,  o  valor  da 
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diária,  o  valor  pago  mensalmente  e  o  número  de  dias 
letivos mês a mês do exercício 2008, após a assinatura 
dos contratos (20/03/08), encontrou-se um excesso pago 
aos  prestadores  de  serviços  no  valor  total  de  R$ 
82.540,85,  devendo  ser  imputado  ao  prefeito  do 
Município, o Sr. José Pereira de Araujo, o ressarcimento 
ao erário. 

84. Entende a auditoria que “o serviço estava sendo pago 
independentemente de ser realizado, contrariando assim o 
§ 2° do Art. 63 da Lei 4.320/64, o que constitui Ato de 
Improbidade Administrativa a todos que causarem lesão ao 
erário, seja por ação ou omissão, conforme Art. 10° da 
Lei 8.429/92.”

O relatório esclarece que a tabela do Anexo XVIII foi 
elaborada a partir do banco de dados do Sistema 
Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública – 
SIORCONP, fornecido pela empresa Systema Informática, 
repassado pela Gerente de Contabilidade da gestão atual, 
Srª Rubiani Antunes,  razão pela qual os textos estão 
conforme os registros dos empenhos emitidos a época. 
Defesa: Alega que durante o mês de julho as escolas 
continuam funcionando, com servidores trabalhando, 
diretoria adotando providências e o serviço de 
transporte continua lhes sendo prestado.

 Contesta serem os pagamentos indevidos já que foram os 
serviços prestados e a  “auditoria não verificou in loco 
se foram prestados, se houve benefício a terceiros, 
etc., apenas continua a fazer suposições. A licitação 
não foi questionada pelo TCE, que foi convocado a 
comparecer.

Análise: A argumentação da defesa não ilide a 
irregularidade. 

A leitura do contrato deixa claro que as diárias seriam 
devidas no transporte efetuado nos dias letivos. 

O número de veículos contratados (10 ônibus com 
capacidade mínima de 44 passageiros e 02 vans/kombis, 
com capacidade para 12 passageiros) revela a necessidade 
de transporte de alunos.

Ainda que diretores e servidores outros continuassem em 
suas atividades, desnecessário se revela o quantitativo 
de veículos de capacidade elevada. 

 Não milita em favor da defesa o argumento da 
comprovação da não realização do serviço, mas em 
contrário, o pagamento indevido, não legitimado 
contratualmente.

Desta forma entendo mantida a irregularidade e a 
necessidade de ressarcimento do valor de R$ 82.540,85.

4.14   Reajuste com aluguel de forma irregular 
85.             Responsável: Prefeito José Pereira de 
Araujo

86. A Prefeitura é locatária do imóvel no centro 
da cidade de Paudalho/PE, onde funciona, desde 2005, um 
anexo da Escola Municipal Genilda Martins, com dez salas 
de aula.
87. 
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88. Verificou a auditoria que de janeiro a maio de 2008 
o imóvel estava alugado pelo valor de R$ 2.000,00 (fls. 
1.874 a 1.881), e nos meses de  junho a dezembro de 2008 
pelo  valor  de  R$  3.771,42  (fls.  1.812  a  1.873), 
representando um reajuste de 88,57%. 
89. A  cláusula  segunda,  §  2°,  do  contrato  celebrado 
prevê como forma de reajuste os índices oficiais da Lei 
do  Inquilinato e  conforme  CI  n.°  282/2009 
GAB/Secretaria,  o  índice  de  reajuste  é  o  IPC  (fls. 
1.877)

90. Verificou  a  auditoria  no  site 
http://www.calculos.com/aluguel20.php?ind=ipc_fipe 
(fls.  1.882)  que  o  reajuste  deveria  ter  sido  no 
percentual de 5,41%, a vigorar por 12 meses, ou seja, de 
junho de 2008 a maio de 2009. 

91. Analisa  o  relatório  que  desta  forma  o  valor 
excedente,     R$ 11.642,54, é passível de devolução aos 
cofres municipais, conforme prevê o Art. 12, II, da Lei 
8.429/92,  e  configura  indícios  de  ato  de  improbidade 
administrativa, previsto no caput do Art. 10, da Lei n.° 
8.429/92. 

92. Acrescenta,  ainda,  que  o  Contrato  não  atende  aos 
requisitos da Lei 8.666/1993.

Mês Valor pago (R$) Valor corrigido 
(IPC) Excesso pago

Junho R$ 3.771,42 R$ 2108,20 R$ 1.663,22
Julho R$ 3.771,42 R$ 2108,20 R$ 1.663,22
Agosto R$ 3.771,42 R$ 2108,20 R$ 1.663,22
Setembro R$ 3.771,42 R$ 2108,20 R$ 1.663,22
Outubro R$ 3.771,42 R$ 2108,20 R$ 1.663,22
Novembro R$ 3.771,42 R$ 2108,20 R$ 1.663,22
Dezembro R$ 3.771,42 R$ 2108,20 R$ 1.663,22

EXCESSO TOTAL A SER DEVOLVIDO R$ 11.642,54

Defesa: Argumenta que teve que aceitar as condições da 
locadora, que recusou a adoção de índices oficiais para 
o reajuste, justificando que faltando sete meses para o 
encerramento do ano letivo não poderia providenciar a 
locação de outro imóvel, tempestivamente, sem prejudicar 
centenas de alunos.

Justifica os valores pagos considerando as condições 
especiais e instalações próprias para escola de bom 
nível de acomodações, onde já funcionara também uma 
escola, poupando-se o Município em despesas de adaptação 
do imóvel.

Análise: É de se considerar a argumentação da 
necessidade de não se interromperam os dias de aula para 
a obtenção/aluguel de novo espaço, todavia na defesa dos 
interesses municipais deveria a Prefeitura atuar com 
cuidado, preservando o patrimônio municipal e obtendo 
negociação adequada, pois há instrumentos judiciais e 
processuais para que se obtenha tal intento.

É desarrazoado submeter-se o interesse público municipal 
à vontade particular,  desobedecendo-se regra estipulada 
contratualmente, pelo que acompanho a auditoria na 
imputação do débito no valor de R$ 11.642,54.

18



4.15.1 Despesa com publicidade sem o devido processo 
legal
4.15.2 Despesa com publicidade sem a comprovação de 
conteúdo 
Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

De acordo com o relatório, a Prefeitura realizou 
serviços de comunicação e publicidade sem nenhuma 
formalização, conforme empenhos que relaciona na Tabela 
XXII, anexa ao relatório.

Conforme declaração do Sr. Juarez de Oliveira Gusmão 
Junior, fls. 1.301 a 1.032 (1.301 a 1.302 acho eu) os 
contratos foram feitos de forma verbal. 

93. A Prefeitura, através do gerente de contabilidade do 
exercício  2008,  Osvaldo  José  Vieira,  anexou  uma 
declaração  informando  que  não  fora  realizada  nenhuma 
campanha publicitária no exercício (fls. 845).  

94. Ao analisarem-se as despesas discriminadas no citado 
Anexo  XXII  constatou-se  a  sua  realização,  embora  não 
constem  dos  respectivos  empenhos  os  elementos  que 
permitam examinar o conteúdo da mensagem veiculada, o 
que contraria também disposição do Art. 5º da Resolução 
n° 05/91, que exige a anexação do conteúdo veiculado às 
prestações de contas (fls. 2.567 a 2.755).

Destarte entende o relatório que o valor despendido de 
R$ 66.250,00 é passível de devolução aos cofres 
públicos, uma vez que “o gestor contrariou o Princípio 
da Legalidade, agiu da forma que achou conveniente e 
oportuno”.

Defesa: Alega o defendente que “realizou Convênios e 
Contratos com estes credores, mas sem poder juntar os 
documentos comprobatórios, pois requisitados junto à 
Prefeitura os mesmos não foram entregues”.

E acrescenta que “a auditoria não contesta os valores 
pagos” e “que não houve prejuízos aos cofres públicos”.

Afirma, ainda, “que não foi apontado qualquer indício de 
utilização de verba para promoção pessoal”, pois 
entender de forma diversa implica em afronta ao 
princípio constitucional da presunção da inocência”

Análise: Mais uma vez entendemos que, por presunção, não 
havendo prova em contrário, não se poderia exigir 
ressarcimento por suposta promoção pessoal de 
publicidade cujo conteúdo é desconhecido.

O que se constatou foi a informalidade da contratação do 
agente e não anexação do dito conteúdo da mensagem 
publicitária.

Desta forma, afirmando o relatório que o serviço foi 
prestado, afasto a imputação do débito, mantida a 
irregularidade de desobediência aos ditames do 
procedimento licitatório cabível e pela omissão de 
comprovação da(s) matéria veiculada(s).

4.16 Classificação incorreta da despesa com pessoal
Responsável: José Pereira de Araujo
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95. Verificou-se que o setor de contabilidade registrou 
as  despesas  com  médicos,  enfermeiros,  auxiliar  de 
enfermagem,  estagiários  na  área  de  saúde  pública, 
motoristas,  serventes,  cozinheira,  atendentes  de  PSF, 
dentre outros no Elemento 339036 – Outros Serviços de 
Terceiros “Pessoa Física” (fls.  2.910 a 3.124). 

Tal sistemática contraria disposição da Lei Complementar 
n° 101/00 – LRF, no sentido de que a despesa com 
terceirização de mão de obra em substituição de 
servidores e empregados públicos deve ser contabilizada 
como “Outras Despesas de Pessoal”. 

Salienta o relatório a relevância do equívoco da 
classificação adotada pela Prefeitura, uma vez que teve 
como consequência a apresentação de um montante da 
despesa com pessoal sub-representado, afetando 
qualitativamente os demonstrativos contábeis do Poder 
Executivo, especialmente o Relatório de Gestão Fiscal – 
RGF e os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – 
RREO. 

O valor que despendido in casu foi de R$ 1.017.927,83, 
conforme levantamento feito nos demonstrativos de 
pagamentos emitidos pela gerente de contabilidade, Srª 
Rubiani, fls. 2.910 a 3.124.

Opina a auditoria  pela aplicação de multa ao prefeito 
de Paudalho, Sr. José Pereira de Araujo, nos termos do 
Art. 73, inciso I, da Lei 12.600/04, Lei Orgânica do 
TCE/PE, recomendando, ainda,  o envio deste relatório 
para a Receita Federal do Brasil, que fiscaliza a 
contribuição dos servidores para o RGPS, pois esta 
prática reduz a Despesas com Pessoal e o valor da 
contribuição devida a previdência.”

Defesa: Alega que a auditoria incluiu despesas que não 
deveriam compor a rubrica despesas de pessoal, mas que 
mesmo havendo errônea classificação por parte da 
Prefeitura, ainda assim se teria consubstanciado falha 
apenas formal, não representando dano ao erário.

Análise: Não procedem as justificativas. Mantida a 
irregularidade que contribui para a rejeição das contas.

95.1.1.1 4.17      Despesas que 
infringiram a Lei 9504/97 (Lei Eleitoral)
4.17.1  Contratação de pessoal em período em que é 
vedado pela Lei Federal 9.504/97
             Responsável: Prefeito José Pereira de 
Araujo

96. Conforme cópias das folhas de pagamento de pessoal 
do exercício de 2008, obtidas no Departamento de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Paudalho, fls. 1.033 a 1.058, 
resumos  dos  meses  de  janeiro  a  dezembro  de  2008, 
inclusive o 13°, constatou-se que a Prefeitura aumentou 
o número de servidores no período proibido pelo Art. 73, 
inciso V, da Lei 9.504/97.

97. Quadro elaborado pela auditoria detalha o aumento de 
servidores no período citado na Lei, ou seja, três meses 
antes  e  três  meses  depois  da  eleição,  verificando-se 
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que:

• A Prefeitura teve um maior número de servidores em 
setembro e outubro, respectivamente 1.401 e 1.431.

• O  número  de  contratos  temporários  aumentou  de 
agosto para setembro, passando de 302 para 321.

• O número de estatutários foi maior em outubro, e 
também o maior número de cargos de confiança, reduzindo-
se nos meses seguintes de 2008.

• No início do ano de 2008 a Prefeitura não tinha 
nenhum servidor contratado via CLT, sendo contratados a 
partir de maio, atingindo o maior número de contratados 
em outubro de 2008.

Em função da infração ao normativo eleitoral recomenda-
se o envio deste relatório ao Tribunal Regional 
Eleitoral.

Defesa: Alega que no período de sua gestão o então 
Prefeito realizou três concursos públicos, donde o 
aumento de estatutários se deu por concurso homologado 
em 2007; quanto aos cargos comissionados, inexiste 
vedação; as contratações pela CLT atenderam à 
necessidade excepcional de serviços, sendo temporárias.

Enfim alega que o simples exame da folha não poderia 
levar ao apontamento de irregularidade, sem a 
verificação da origem de cada inserção de novo servidor.

Análise: Inexistindo prova em contrário, acolho a 
argumentação da defesa.

4.17.2 Despesas  com  publicidade  em  período  vedado 
pela Lei 9.504/97
            Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

Conforme relaciona o Anexo XXII do relatório de 
auditoria e cópias anexadas dos empenhos, fls. 2.567 a 
2.755, constatou-se a realização de despesas com 
publicidade e propaganda no valor de R$ 18.100,00, no 
período vedado pela legislação eleitoral, como seja nos 
três meses que antecedem a eleição.

Em função da infração ao normativo eleitoral recomenda-
se o envio deste relatório ao Tribunal Regional 
Eleitoral.

Defesa: Não há pronunciamento.

Análise: É pertinente o conhecimento ao Tribunal 
Regional Eleitoral.

Quanto ao aspecto do conteúdo da despesa o relatório 
nada avança, mas afirmando a sua realização, não oferece 
elementos para caracterizar a existência ou não de 
promoção pessoal.

4.18 Despesas com subvenção social a culto religioso
          Responsável:José Pereira de Araujo
        
98. Verificou a auditoria a realização de despesas que 
entende  como  subvenção  a  culto  religioso,  como 
contratação de carro de som para acompanhar procissão, 

21



locação de toldos para a realização do evento religioso, 
contratação de palco e som, contratação de shows através 
de inexigibilidade, entre outras despesas sem finalidade 
pública vetada pela Constituição Federal. 

99. Diz o relatório, “ao realizar as despesas citadas 
para a realização do evento, revelou apoio indevido a 
culto religioso, atitude incompatível com o estado laico 
estabelecido pela Constituição Federal.

100. Ante  o  exposto,  considerou-se  estas  despesas 
indevidas,  devendo  o  montante  de  R$  516.016,30  ser 
objeto  de  ressarcimento  aos  cofres  municipais,  cuja 
responsabilidade imputa-se ao Ordenador de Despesas a 
época, o Prefeito Sr. José Pereira de Araujo (Anexo XX e 
cópias de notas de empenhos às fls. 1.911 a 1.919).

Defesa: Alega tratarem-se de despesas para a festa do 
padroeiro do Município, que se repete anualmente. 
Argumenta longamente sobre o significado da manutenção 
da tradição herdada desde o Brasil Colônia, a 
religiosidade sempre presente na história do País que se 
revela no preâmbulo da constituição e até nas cédulas do 
dinheiro.

Argumenta que a auditoria confunde a subvenção com a 
proteção e apoio às tradições e  celebrações do povo, 
citando as celebrações populares nas festas de 
padroeiros como N. Sra. do Carmo, N. Sra. da Conceição, 
Missa do Vaqueiro, feriado nacional da festa de N. Sra. 
Aparecida e todas as Prefeituras participam, apoiando, 
sem que isto lhes repercuta como irregular.

Análise: Verificando as notas de empenho, pelo seu 
histórico se evidencia que no cômputo total da despesa 
apontada como irregular constam despesas com contratação 
de artistas para os festejos, a par daquelas destinadas 
ao acompanhamento de procissões.

Tais colaborações do poder público são encontradas 
amiúde em todos os municípios e capitais dos Estados. 
Não vejo comprometimento do estado laico.

Entendo pertinente a ordem de argumentação apresentada 
pela defesa, afastando a imputação do débito.

4.19    Renúncia de receita – IRRF não descontado de 
prestadores de serviços
          Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

101. Constatou-se que a Prefeitura Municipal de Paudalho 
realizou  pagamentos  a  prestadores  de  serviços  e  não 
realizou o devido desconto na fonte do valor do imposto 
de  renda,  que  pertence  ao  município,  caracterizando 
assim renúncia de receita (Anexo XXII), que alcançou  o 
montante  de  R$  4.931,55,  entendendo  a  auditoria  a 
necessidade  do  seu  ressarcimento  aos  cofres  públicos 
(fls. 1.893 a 1.910 e nas fls. 2.756  a 2.758).

102. Defesa: Não se pronunciou.

103. Análise: Afasto  a  imputação  de  ressarcimento, 
adotando  jurisprudência  majoritária  deste  Tribunal. 
Contudo, permanece a irregularidade. 
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104. 4.20    Despesa sem finalidade pública 
           Responsável: José Pereira de Araujo

  
105. Constatou  a  auditoria  através  do  histórico  do 
Empenho n° 120/000, no valor de R$ 1.200,00, o pagamento 
à  jornalista  Lorena  Sodré  Barbier,  para  realizar  a 
cobertura do Carnaval de 2008 (fls. 3.389 a 3.390).

106. Conforme  termos  do  relatório  a  jornalista  foi  “ 
contratada de forma direta, sem contrato e sem nenhuma 
regra de como seria realizada a cobertura do carnaval e 
qual o produto da mesma a ser apresentado.” 

107. Constatou-se que o pagamento foi realizado sem a 
assinatura de qualquer recibo ou emissão de nota fiscal 
de serviço, constando da Nota de Empenho apenas o nome 
da  servidora  que  o  elaborou,  “sem  a  assinatura  do 
ordenador de despesas autorizando o pagamento e, nem do 
responsável pela sua regular liquidação.” 

108. Conclui a auditoria que o valor pago, R$ 1.200,00, 
é passível de devolução ao erário.

109. Defesa: Ressalta a figura da jornalista e que a 
contratação não foi maculada, uma vez que se tratou de 
um único pagamento, por um único serviço prestado, cuja 
assinatura na Nota de Empenho é hábil à sua comprovação.

110. Análise: Procede todo o apontado pela auditoria e 
ao  contrário  do  que  diz  a  defesa,  não  há 
assinatura/recibo da credora.

111. O que aqui se anexou não tem qualquer legitimidade 
como  documento  de  despesa.  Apenas  a  cópia  do  cheque 
prova que se pagou.

112. Mantida  a  irregularidade  e  o  necessário 
ressarcimento.

4.21       Despesas indevidas com refeições
              Responsável: José Pereira de Araujo

Verificou-se que a Prefeitura realizou despesas com o 
fornecimento de refeições para servidores e terceiros 
(fls. 3.236 a 3.388), assim como para inauguração do 
posto do Banco do Brasil (fls. 3.360 a 3.362) e, ainda, 
“com lanches, cerveja, Rum Montila, Pitu e  Vodka, no 
restaurante JJ do Nascimento Junior Restaurante”, 
conforme fls. 3.319 a 3.320, estando discriminadas no 
Anexo XXIII do relatório.

113. Inexistindo finalidade pública, nem previsão legal 
para as mesmas, entende a auditoria que estas despesas 
são  indevidas,  configurando  indícios  de  atos  de 
improbidade administrativa previstos na Lei n° 8.429/92, 
e  contrariando  os  Princípios  da  Impessoalidade  e  da 
Legalidade, previstos na Constituição Federal, Art. 37, 
caput, devendo ser ressarcidas ao erário municipal, no 
montante de R$ 50.395,40.

114. Defesa:  Argumenta  que  pelos  empenhos  se  pode 
verificar que as refeições foram concedidas a servidores 
quando  trabalhavam  em  horas  extras,  para  reuniões  de 
secretários,  para  ações  de  saúde  no  combate  a  AIDS, 
dengue, vacinação, para a guarda municipal nos dias de 
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Momo e até para servidores que participaram de cursos do 
TCE.

115. Ressalta que é sabido que Tribunais, Assembléia, 
Governo do Estado fornecem refeições e “coffee breaks” 
em  suas  solenidades  ou  em  recepções  a  autoridades, 
hipóteses  em  que  não  tiveram  suas  cotas  rejeitadas. 
Portanto, inexistiu irregularidade.

116. Análise: Não enxergo improbidade, nem hipótese de 
ressarcimento  de  valores  aos  cofres  municipais, 
considerando-se o que argumenta o Defendente.

117. Ademais  seria  necessário  que  fosse  analisada  a 
formalização  da  despesa,  no  cumprimento  dos  seus 
estágios e, quando cabível, o processo licitatório, o 
que não foi objeto de verificação.

4.22 Despesa Irregular com Exoneração de Cargo 
Comissionado

Responsáveis: Prefeito José Pereira de Araujo, 
Ana Beatriz Cavalcante Pontes de Melo, Juarez de 
Oliveira Gusmão Junior

118. De acordo com o relatório a Sra. Nadjane Arcanjo 
Neves, ex-Secretaria de Saúde, foi exonerada no dia 11 
de junho e o Sr. Daniel José Batista Junior foi nomeado 
para o mesmo cargo no dia 12/05/08, através da Portaria 
n° 1.32/2008, fls. 13.

119. Constatou-se  o  pagamento  da  exoneração  da  ex-
Secretaria  da  Saúde  através  do  Empenho  n°  1.178/000, 
fls. 3.391 a 3.393, no valor de R$ 8.330,01, conforme 
detalhamento do termo de rescisão em anexo ao empenho, 
assinado pelo Sr. Juarez de Oliveira Gusmão Junior, onde 
se verificaram as seguintes irregularidades:

120. a)-  A  data  da  exoneração  ali  informada  é  de 
18/05/08, quando no dia 12/05/08 a Prefeitura já tinha 
outro Secretário de Saúde nomeado, cuja portaria entrou 
em vigor naquela mesma data.

121. b)- O subsídio relativo ao mês de maio foi pago 
integralmente e não na devida  proporcionalidade dos 11 
dias trabalhados - Valor a maior de R$ 2.291,30;

122. c)- As férias proporcionais e o 13° proporcional 
foram calculados na proporção de 5/12 avos, e não na 
proporção de 4/12 avos, pois o período trabalhado não 
ultrapassou o 15° dia do mês - Valor a maior de R$ 
301,07, mais R$ 301,07.

123. d)  O  cálculo  de  1/3  de  férias  foi  realizado 
erroneamente,  pois  a  servidora  não  tinha  férias 
vencidas, conforme o próprio termo de rescisão citado, 
devendo ser observada a devida proporcionalidade - Valor 
a maior de R$ 1.304,98.

124. Face a essas inconsistências, a auditoria aponta um 
valor a maior a ser ressarcido ao erário municipal de R$ 
4.198,42, entendendo que “configurou-se indícios de atos 
de  improbidade  administrativa  previstos  na  Lei  n.° 
8.429/92, Art. 10, IX”.
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Defesa: Alega não ser o fato imputável ao Prefeito 
Municipal, uma vez que não é seu encargo a emissão de 
folhas de pagamento, devendo a responsabilidade ser 
atribuída aos servidores de Recursos Humanos da 
Prefeitura.

A Sra. Ana Beatriz Cavalcante Pontes de Melo, Secretária 
de Saúde, apresentou defesa às fls. 4.291//4.293, em que 
alega não lhe poder ser atribuída a responsabilidade, 
haja vista não fazer parte de suas atribuições a 
apuração de valores rescisórios e que, recebidos os 
cálculos efetuados pelo Sr. Juarez Oliveira Gusmão Jr., 
apenas assinou a liberação do recurso, uma vez já 
homologada a rescisão. 

Análise: A defesa do Prefeito, embora transcreva decisão 
do TRF da 5ª Região, que afasta a responsabilidade 
pessoal de Prefeito, não leva em conta que a decisão 
excepciona a hipótese de os servidores municipais 
haverem agido ou se omitido por determinação do Chefe do 
Executivo, o que requer a devida comprovação.

A defesa da Sra. Ana Beatriz esclarece que a autorização 
de pagamento foi de sua lavra, como gestora do Fundo 
Municipal de Saúde,  razão pela qual entendo que deve o 
débito deve lhe ser imputado, ressalvando-lhe o direito 
à ação regressiva contra a real beneficiária.

4.23 Remuneração irregular de Secretário Municipal
Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

125. Constatou-se o pagamento ao Secretário Municipal de 
Saúde, Romualdo Henrique Viegas Rangel (fls. 809), de 
uma  gratificação  chamada  de  retroprodutividade,  nos 
meses  de  agosto  e  setembro  de  2008,  no  valor  de  R$ 
1.350,00 por mês.

Como  o  analisa  a  auditoria  “gratificações  essas  que 
foram somadas ao subsídio a que tem direito o Secretário 
Municipal,  contrariando  assim  o  §  4°,  Art.  39  da 
Constituição Federal, devendo ser devolvidos ao erário”, 
uma  vez  que  está  estabelecido  que  os  Secretários 
Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente 
por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo 
de  qualquer  gratificação,  adicional,  abono,  prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória.

126. Conclui  a  auditoria  que  os  valores  “devem  ser 
devolvidos ao erário, e o débito deverá ser imputado ao 
ordenador de despesa, no valor de R$ 2.700,00”.

Defesa: Alega não ser o fato imputável ao Prefeito 
Municipal, uma vez que não é seu encargo a emissão de 
folhas de pagamento, devendo a responsabilidade ser 
atribuída aos servidores de Recursos Humanos da 
Prefeitura.

Análise: Embora transcreva decisão do TRF da 5ª Região, 
que afasta a responsabilidade pessoal do Prefeito, a 
defesa não leva em conta que a mesma decisão excepciona 
a hipótese de os servidores municipais haverem agido ou 
se omitido por determinação do Chefe do Executivo.

Não cuidou a auditoria de verificar, nem a defesa 
comprovou, se o pagamento das gratificações se deu 
através de ato/portaria concessiva, emitida pelo Chefe 
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do Executivo.

Desta forma, entendo que deve o valor ser restituído 
pelo então Prefeito, na qualidade de ordenador da 
despesa, cabendo-lhe ação regressiva contra o real 
beneficiário, o então Secretário de Saúde.

Ref. Licitação 
(Tipo/Nº)

Discriminação 
Resumida

Valores (R$)

Recursos
Contratados

Despendido
s no 

exercício

01 TP 02/2006

Esgotamento 
Sanitário do 
Bairro Jardim 
Primavera 

844.137,73 29.294,94 FUNASA

02 TP 03/2007

Construção de 
46 Casas 
Populares no 
Loteamento 
Chã de 
Pinheiro

508.288,96 0,00 CEF/MinCidades

03 TP 01/2008

Construção de 
48 Casas 
Populares 
Loteamento 
Primavera

679.592,90 0,00 CEF/ Min. 
Integração

04 Dispensa

Serviços de 
Terraplenagem 
do Loteamento 
Primavera

14.680,00 14.680,00 Recursos 
Próprios

05 CV 09/2008
Construção de 
alambrado de 
03 quadras

144.950,26 58.769,21 Recursos 
Próprios

06 TP 05/2008
Construção da 
Academia das 
Cidades

371.971,64 178.125,07 Secretaria das 
Cidades

Total 2.548.941,49 280.869,22
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E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Conforme o Laudo de Auditoria  “o objeto de análise de 
obras constitui-se das obras e/ou serviços de engenharia 
relacionados e caracterizados a seguir”:

RELAÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS SELECIONADOS
Obs. 1: a referência para numeração das obras é própria da 
equipe do TCE;
Obs. 2: todos os contratos financiados por convênio contaram 
com contrapartida municipal.

Ressalta  o  laudo  que  o  demonstrativo  de  obras 
apresentado pela Prefeitura, às fls. 762, indica que o 
valor total contratado em obras no exercício de 2008 
somou R$ 7.602.485,87, correspondendo a análise efetuada 
ao percentual de 33,53% desse total.

O  critério  utilizado  para  a  escolha  das  obras  foi 
determinado em função das irregularidades identificadas 
durante  a  auditoria  de  Acompanhamento  e  Operação 
Eleições, realizadas no exercício em análise.

Chama a atenção o laudo para o fato de que constatou-se 
a  inadimplência  da  Administração  com  relação  aos 
contratos de obras e/ou serviços de engenharia, na ordem 
de  89%  da  amostra  selecionada,  determinada  sobretudo 
pelo  descumprimento  de  obrigações  contratuais,  com 
seguidas paralisações e aditamentos, detalhados adiante 
nos itens correspondentes a cada obra analisada. 

Além  dos  elementos  colhidos  nas  auditorias  de 
acompanhamento para a seleção das obras e/ou serviços de 
engenharia foram consideradas as seguintes peças base: 
Mapa  Demonstrativo  Trimestral  de  Obras  e  Serviços  de 
Engenharia  (fls.  761  e  762)  e  Mapa  Demonstrativo  de 
Licitações consolidado (fls. 509 e 510).

Foram realizadas vistorias e medições das obras 
selecionadas, “efetuando-se a verificação da situação 
"como construído" frente aos elementos apresentados pela 
administração (projetos, orçamentos, especificações, 
empenhos, boletins de medição, etc.)”.

“Quando da não disponibilidade ou incompatibilidade 
entre estes elementos e a situação observada "in loco", 
procedeu-se à preparação de plantas ou croquis, 
elaborados a partir dos levantamentos e medições 
realizados.”

As vistorias de campo realizadas foram acompanhados pelo 
Engenheiro Civil Paulo Vanderlei Mendonça Filho, CPF nº 
581.152.004-25,  representante  do  Sr.  José  Pereira  de 
Araújo,  nomeado  por  meio  do  Ofício  s/nº  datado  de 
22/12/2009 (fls. 3.571).

Por ocasião da vistoria de cada uma das obras e serviços 
foram lavrados termos de inspeção (fls. 4.151 a 4.196), 
cuja cópia foi fornecida a todos os participantes do 
ato.

Conforme expressam os analistas “o foco da análise 
dessas obras na Prestação de Contas de 2008 foi o alto 
índice de obras inacabadas, os problemas e 
irregularidades que levaram a esse resultado, o impacto 
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desses fatos para a sociedade e o dano ao erário para 
cada um dos contratos analisados.”

“Precariedade no planejamento das obras, insuficiência 
de projeto e de orçamento básico, contratação de obras 
e/ou de serviços com insuficiência de recursos 
financeiros, fiscalização deficiente, descumprimento do 
objeto de convênio, datas contraditórias em documentos 
correlatos, omissão de serviços na prestação de contas, 
má execução das obras e serviços, dentre outros, foram 
os principais motivos para as irregularidades 
identificadas e para os prejuízos decorrentes.”

Ressalta o laudo que, do valor contratado para as obras 
selecionadas, apenas 11% foram pagos no exercício, 
indicando expressiva inadimplência da Prefeitura do 
Paudalho em relação às empresas contratadas.

O Laudo de Auditoria apresenta minucioso estudo, análise 
e conclusões sobre cada obra vistoriada. 

Face ao quadro de detalhamento dos excessos apurados, 
entendemos restringir nossa apreciação à análise 
daquelas obras onde foi identificado valor passível de 
restituição:

Excessos apurados nas obras e/ou serviços de engenharia

Ref.
OBRA

Discriminação 
Resumida

Excesso (R$)
Preço 

Unitário
Desp. 

Indevida Total

1
Esgotamento 
Sanitário do Bairro 
Jardim Primavera

0,00 10.084,50 10.084,50

2

Construção de 46 
Casas Populares no 
Loteamento Chã de 
Pinheiro  

0,00 0,00 0,00

3
Construção de 48 
Casas Populares 
Loteamento Primavera

0,00 0,00 0,00

4
Serviços de 
Terraplenagem do 
Loteamento Primavera

0,00 14.460,00 14.460,00

5
Construção de 
alambrado de 03 
quadras

0,00 11.880,00 11.880,00

6 Construção da 
Academia das Cidades 33.999,50 0,00 33.999,50

Totais 33.999,50 36.424,50 70.424,00

Observação: Referência da numeração desta tabela é mesma do 
quadro 1

DAS IRREGULARIDADES, CONTRARRAZÕES E ANÁLISE

OBRA 1 - Esgotamento Sanitário do Bairro Jardim 
Primavera (TP 002/2006 - Contrato 009/2006)
Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

A obra do sistema de esgotamento sanitário no 
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Loteamento Primavera foi objeto de duas contratações, 
seguidas de duas paralisações, donde advieram os 
prejuízos financeiro, social e ambiental decorrentes da 
não conclusão da obra, passados seis anos da primeira 
contratação.

A  primeira  contratação,  no  valor  de  R$ 
3.154.948,69, foi amparada pela decretação de estado de 
emergência, celebrada com a empresa Pereira de Carvalho 
e  financiada  com  recursos  da  FUNASA  (Convênio  nº 
1.045/2004,  no  valor  de  R$  1.095.823,00),  com 
contrapartida da Prefeitura de R$ 57.674,89, de acordo 
com o Termo de Convênio apresentado (fls.3.595 a 3.604) 
e  de  R$  121.758,11,  de  acordo  com  o  Portal  da 
Transparência.

A segunda contratação (Contrato nº 009/2006, de 
28/07/2006), objeto da auditoria, teve como objeto a 
conclusão  do  sistema  de  esgotamento  sanitário, 
celebrada  ao  valor  de  R$  844.137,73  -  importância 
correspondente  ao  saldo  do  valor  do  Convênio  nº 
1.045/2004,  acrescido  da  contrapartida.  Verificou-se 
nesse novo contrato a supressão de serviços no valor de 
R$ 1.960.089,45, em relação à primeira contratação em 
2004.

 Ressalta  o  laudo  que  ambas  as  paralisações 
foram  motivadas,  principalmente,  por  contratação  com 
insuficiência de recursos financeiros e insuficiência 
de  projeto  básico  em  ambas  as  contratações, 
insuficiente para a realização do objeto e incoerente 
com  a  execução  dos  serviços,  havendo  carência  de 
detalhamento,  de  especificações  e  de  definições 
necessárias a apropriação do custo da obra.

Na data da última vistoria de campo, realizada 
em 24/02/2010 (Termo de Inspeção de Obra - fls. 4.154 a 
4.157),  a  Secretaria  de  Obras  estava  em  fase  de 
levantamentos e estudos para a elaboração de projeto 
básico do que será a 3ª licitação para a conclusão do 
Sistema de Esgotamento Sanitário.

Não foi apresentado estudo de impacto ambiental, 
da licença ou do projeto aprovado pelos órgãos de 
controle do meio ambiente, em desacordo com o Art. 225 
da Constituição Federal e com o Art. 3º da Resolução 
CONAMA nº 05 de 15/06/1988.

Transcrevo o Laudo: “A grande ironia de ambas as 
contratações (especialmente quanto à primeira) está no 
fato de que as intervenções da Prefeitura, durante a 
execução dessa obra, só aumentaram a poluição ao meio 
ambiente. A obra, que deveria ter sido a solução para 
os problemas de saúde da comunidade, passou a ser a 
causa,  pois,  desde  2004,  todo  o  esgoto  doméstico 
proveniente do trecho executado do ramal condominial 
(53% do total previsto no primeiro contrato), vem sendo 
lançado diretamente no solo e em córregos próximos.”

Ocorreram  alterações  contratuais  como 
compensação de serviços e prorrogação de prazos em mais 
de 600 dias, através de cinco termos aditivos que não 
formalizaram  todas  as  alteraçoes  quantitativas  e 
qualitativas identificadas pela auditoria:
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 O primeiro termo aditivo formalizou as alterações nos 
seguintes termos: consolidação do projeto básico com 
troca  de  serviços  da  execução  do  projeto  básico  do 
esgotamento  sanitário  do  bairro  Jardim  Primavera. 
Acompanhou  o  citado  aditivo,  a  primeira  planilha  de 
consolidação de ajuste de serviços; 

 Os  demais  termos  objetivaram  apenas  prorrogações  de 
prazo;

 A  Prefeitura  apresentou  mais  duas  planilhas  de 
consolidação de serviços, não contempladas em termos 
aditivos, assinadas pelo então secretário de obras Sr. 
João  Carlos  de  Brito  Maynard  e  pelo  fiscal  Paulo 
Vanderlei M. Filho. Salienta-se que não foi apresentada 
qualquer justificativa técnica ou parecer jurídico para 
essas últimas consolidações.”

Identificou a auditoria, nos trabalhos de campo, 
a  execução  de  serviços  em  dois  itens  do  sistema: 
emissário de recalque e parte da rede coletora.

Quanto à execução do  emissário de recalque, na 
data da última vistoria, em 24/02/2010, identificou-se 
a  má  execução  dos  serviços,  pois  a  pavimentação 
apresenta abatimento ao longo de toda a extensão do 
emissário de recalque. Como consequência, o estado de 
deterioração  da  referida  pavimentação  poderá  ser 
ampliado  e  o  emissário  de  recalque  poderá  ser 
danificado, tendo em vista o trânsito intenso no local.

Para  a  rede  coletora identificou-se  nas 
inspeções realizadas em 29/12/2009 e 24/02/2010 (fls. 
4.151  a  4.157),  ambas  realizadas  após  o  distrato 
contratual ocorrido em 17/06/2009, que “a rede coletora 
ainda  estava  inacabada,  faltando  complementos  tanto 
para os tubos de Ø150mmm, como para os de Ø200mm.” 

Quanto à esta última ressalta-se que “na coluna 
que  apresenta  o  quantitativo  acumulado  dos  serviços 
executados  do  12º  e  último  boletim  de  medição,  não 
houve a liquidação de poços de visita durante toda a 
execução  contratual.  Entretanto,  alguns  poucos  poços 
foram  avistados  pela  equipe.  Como  se  trata  de  obra 
enterrada, incluindo áreas de difícil acesso, o número 
de poços executados não foi conferido”.

“Face ao exposto, fica caracterizada a ausência 
de correspondência entre as verificações “in loco” e a 
documentação  apresentada  pela  Administração, 
demonstrando  inexatidão  na  prestação  das  contas 
públicas e falta de transparência na gestão por erro ou 
dolo.”

Analisada a liquidação das despesas constatou-se 
“ausência de correspondência entre boletins de medição, 
pagamentos e execução dos serviços”, e, inclusive, a 
existência de medições negativas, configurando-se, no 
entender  dos  analistas,  como  “o  estorno  de  erros 
liquidados em boletins de exercícios anteriores e de 
antecipação de pagamentos”. 
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BOLETINS 
DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO 
POSITIVA

MEDIÇÃO NEGATIVA VALORES 
PAGOS

Nº 11 42.427,28 166,22 42.261,06

Nº 12 25.910,49 6.700,04 19.210,45

Totais 68.337,77 6.866,26 61.471,51

Destarte conclui o laudo pela existência de  dano ao 
erário, identificado na  reposição de pavimentação do 
emissário  de  recalque e  em  razão  do  atraso  para  a 
conclusão  do  contrato,  a  ação  do  tempo  e, 
principalmente, a má execução dos serviços, associada à 
fiscalização deficiente, justificando que:

“O  Boletim  de  Medição  nº  12  datado  de  09/07/2008, 
último  apresentado  até  a  paralisação  da  obra  e 
posterior  extinção  contratual  (fls.  3.668  a  3.678), 
informa  que  o  valor  de   R$  25.910,49  correspondeu, 
única  e  exclusivamente,  a  itens  da  rede  coletora. 
Entretanto,  a  equipe  identificou  erros  no  referido 
boletim,  caracterizando que os serviços ali descritos 
não correspondiam à respectiva execução.”

Os analistas exemplificam ditas incoerências analisando 
o item de fornecimento e o assentamento dos tubos de 
PVC Vinilfor: no contrato de 2004 foram comprados 175m; 
no  contrato  de  2006  não  foi  prevista  nova  compra; 
segundo  o  Boletim  de  nº  12,  último  pago,   foram 
assentados  460m  dos  tubos  de  200mm,  sem  que  a 
Administração tenha comprovado a aquisição de 295m dos 
referidos tubos. 

Cita-se também que os boletins atestaram a execução de 
serviços  de  reposição  de  pavimentação  em 
paralelepípedos  tanto  na  rede  coletora,  como  no 
emissário  de  recalque,  sem,  contudo,  considerar  a 
demolição da referida pavimentação, indagando-se: “Mais 
um item executado e não pago à contratada ou executado 
diretamente pela Administração e computado em outras 
contas?”

Por  estas  considerações,  conclui  o  laudo  que  “o 
percentual  executado  dos  serviços  da  rede  coletora 
ultrapassou o valor medido e pago para este item de 
serviços, indicando negligência nos controles internos, 
fiscalização  deficiente,  além  dos  indícios  de  obra 
direta, disfarçada em indireta, ou enriquecimento sem 
causa da Administração sobre a empresa contratada, ou 
seja,  a  ocorrência  de  uma  vantagem  indevidamente 
auferida  pelo  enriquecido,  inserido  entre  os  atos 
unilaterais no Código Civil de 2002, nos Arts. 884 a 
886 (ver decisão STJ).”

De acordo com o laudo no exercício de 2008 a Prefeitura 
liquidou  a  importância  de  R$  19.210,44 e  realizou 
pagamentos no valor total de  R$ 29.294,94, dos quais 
R$ 10.084,50,   “relativos ao saldo do 11º boletim de 
medição, inscritos  nos restos a pagar do exercício de 
2007.”
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O valor de R$ 10.084,50, saldo do Boletim de Medição nº 
11, datado de 10/12/2007, foi contabilizado como restos 
a  pagar  não  processados,  quando  deveria  ter  sido 
inscrito em restos a pagar processados.

Afirma o laudo que “face ao exposto, fica caracterizada 
a ausência de correspondência entre as verificações “in 
loco” e a documentação apresentada pela Administração, 
demonstrando  inexatidão  na  prestação  das  contas 
públicas e falta de transparência na gestão por erro ou 
dolo”.

Prosseguindo  sua  análise  o  laudo  registra  que  “a 
execução  dos  serviços  sem  o  atendimento  às  normas 
técnicas, bem como o retrabalho necessário, motivaram a 
imputação do excesso referente aos valores liquidados e 
pagos pela Administração, nos valores expostos no quadro 
a seguir”:

QUADRO 6 – DANO AO ERÁRIO
SERVIÇOS EXECUTADOS SEM RESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT P. UNIT. P. TOTAL

Reaterro apiloado com 
aproveitamento do material 
escavado m3 396,07 18,00 7.129,26
Aterro com material de 
empréstimo m3 42,00 25,64 1.076,88

Colchão de areia m3 238,00 35,00 8.330,00
Reposição de pavimentação m2 610,00 18,16 11.077,60

TOTAL 27.613,74

Nota: as quantidades e os preços unitários acima 
foram baseados no boletim de medição nº 11

Afirmando finalmente que “apesar do prejuízo ao 
erário importar em  R$ 27.613,74, o  valor passível de 
devolução,  relativo  ao  exercício  financeiro  de  2008, 
restringe-se  ao  limite  dos  pagamentos  efetuados  no 
exercício,  ou  seja,    R$  10.084,50  ,  provenientes  da 
contrapartida municipal.”
Em  conclusão  o  laudo  aponta  o  resumo  das 

irregularidades identificadas:

 Licitação e contratação com projeto básico insuficiente; 
 Orçamento  básico  insuficiente  e  incompatível  com  a 

execução dos serviços; 
 Não apresentação de estudos de impacto ambiental; 
 Não apresentação de licenças ambientais; 
 Contratação  com  recursos  financeiros  insuficientes, 

implicando na paralisação da obra – obra paralisada com 
possibilidade futura de perda do objeto; 

 Inexistência de livro de ocorrência ou diário de obras;
 Alterações  contratuais  superiores  ao  limite  de  25% 

previsto em lei; 
 Deficiência  no  acompanhamento  e  na  fiscalização  do 

contrato; 
 Descumprimento dos prazos contratuais – Art. 66 da Lei 

8.666/93;
 Alteração quantitativa não formalizada; 
 Liquidação da despesa (boletins de medição) em desacordo 

com a execução; 
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 Ausência  de  pagamentos  por  serviços  efetivamente 
executados, podendo configurar enriquecimento sem causa 
da Administração Municipal; 

 Inscrição  em  restos  a  pagar  em  desacordo  com  a 
legislação; 

 Auditoria  de  controle  externo  dificultada  pela 
deficiência de controle interno (Art. 74 da CF/88);

 Dano ao erário no valor de R$ 10.084,50. 

Defesa:  Alega  que  as  modificações  no  projeto 
anterior,  quando  da  celebração  do  Contrato 009/2006, 
foram  determinadas  pela  necessidade  de  adequar-se  às 
novas disponibilidades de recursos. Foi elaborada nova 
concepção técnica, reduzindo-se as ligações domiciliares 
em  30%  e  a  supressão  da  construção  de  404  privadas 
higiênicas.

Que o projeto básico foi suficiente para elaborar 
planilha  de  custos;  que  a  licença  ambiental  foi 
exigência da FUNASA na aprovação do projeto; quanto aos 
termos aditivos, prorrogando prazos, alega que enquanto 
a obra foi ou estava sendo executada mediante convênios 
os recursos que não estavam totalmente liberados e a 
conclusão do anteriormente acordado, com a ausência de 
novo aditivo, levaria à cessação do convênio no repasse 
dos recursos.

Quanto  à  execução,  afirma  que  a  construtora 
contratada foi notificada para corrigir os defeitos e 
que os poços de visita foram glosados das medições.

Alega erro ao não pagar os ditos 295m de tubos 
de  200mm  para  a  rede  coletora  e  que  a  obra  jamais 
poderia ter execução direta, ante a carência de pessoal 
especializado  para  a  sua  execução  e  que  a  própria 
executora da obra aprovou o boletim sem questionamentos 
quanto  ao  fornecimento  dos  tubos  e  demolição  do 
pavimento onde passaou a rede coletora.

Quanto  ao  “colchão  de  areia”  afirma  já  estar 
incluído no item descritivo da planilha de reposição de 
pavimento.

Para  a  conclusão  da  obra  e  funcionamento  do 
esgotamento a atual gestão rescindiu o Contrato de 2006 
e com adequações realizou Tomada de Preços para execução 
da conclusão dos serviços em 180 dias.

Análise: Esta AUGE analisa que o laudo aponta a 
má execução dos serviços do emissário de recalque, onde 
o assentamento da pavimentação apresenta abatimento ao 
longo de toda a extensão do emissário. 

A defesa afirma haver notificado a construtora 
para o refazimento dos serviços. 

Quanto à  rede coletora, o laudo afirma estar 
ainda inacabada, faltando complementos tanto para os 
tubos de Ø150mm como para os de Ø200mm, donde a defesa 
alega haver cometido erro em não pagar os ditos tubos e 
que não houve questionamentos pela empresa executora. 

Tem-se  implícito,  por  hipótese,  que  os  tubos 
existiam e  foram  assentados,  ou  haveria  indícios  de 
falsidade ideológica no Boletim de Medição ao atestar o 
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“fornecimento” e assentamento.

Esta AUGE analisa que o laudo aponta um prejuízo 
ao erário, que apesar de “importar em R$ 27.613,74, o 
valor  passível  de  devolução,  relativo  ao  exercício 
financeiro  de  2008,  restringe-se  ao  limite  dos 
pagamentos  efetuados  no  exercício,  ou  seja,    R$   
10.084,50, provenientes da contrapartida municipal.

Em quadro demonstrativo indexa o valor de R$ 
27.613,74 a “SERVIÇOS EXECUTADOS SEM RESPEITO ÀS NORMAS 
TÉCNICAS”.

Ocorre que o laudo aponta como liquidado e pago 
no exercício o valor total de R$ 29.294,94, e embora 
considere como dano ao erário por “Serviços Executados 
Sem Respeito Às Normas Técnicas” o valor de R$ 27.613,74 
entende que sejam apenas ressarcidos ao erário R$ 
10.084,50, também identificados como dano ao erário, 
relativos aos Restos a Pagar de 2007, correspondentes ao 
Boletim de Medição nº 11.

Todavia, o que contesta o laudo de obras é o 
contido no Boletim nº 12, último do exercício de 2008, 
onde “a equipe identificou erros no referido boletim, 
caracterizando que os serviços ali descritos não 
correspondiam à respectiva execução” como exemplifica 
através da descrição do item de fornecimento e o 
assentamento dos tubos de PVC Vinilfor e no referente ao 
quantitativo acumulado dos serviços executados do 12º e 
último boletim de medição, quando “não houve a 
liquidação de poços de visita durante toda a execução 
contratual.”

Considerando as justificativas apresentadas pela 
defesa, e de certa forma a controversa explicação da 
auditoria na identificação de danos, entende esta AUGE 
por afastar o valor do débito imputado, por hipótese de 
cominação de multa, o que, “in casu”, pelo transcurso de 
prazo, não é permitido legalmente.

A dificuldade em afirmar que valores despendidos 
o  foram  à  conta  dos  recursos  de  origem  federal 
repassados pela FUNASA ou da contrapartida do Município 
advém  da  informação  do  laudo  de  auditoria  de  que  o 
contrato omitiu o registro dos respectivos percentuais 
de  valores comprometidos:

Recursos
FUNASA (contrato omisso quanto ao valor)

Contrapartida da Prefeitura (contrato 
omisso quanto ao valor)

Todavia, em tendo havido o repasse de valores de origem 
federal, se faz necessária ciência à FUNASA e ao TCU.

Obras  2  e  3:  Construção  de  46  Casas  Populares  no 
Loteamento Chã de Pinheiro e  Construção de 48 Casas 
Populares Loteamento Primavera

Embora não tenha havido pagamentos no exercício, 
diante das irregularidades constatadas e do fato de se 
tratarem  de  obras  objeto  de  convênios  com  recursos 
federais,  deve-se  dar  ciência  aos  entes  envolvidos, 
Minsitério  da  Integração  Nacional,  Ministério  das 
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Cidades, Caixa Econômica Federal e Tribunal de Contas da 
União.  

Obra  4  -  Serviços  de  terraplanagem  de  Terreno  no 
Loteamento Primavera (Dispensa de Licitação - Contrato 
nº 010/2008)

Os  serviços  foram  contratados  através  de  Dispensa  de 
Licitação no valor de R$ 14.680,00, tendo como objeto a 
Execução  de  Terraplanagem  de  Terreno  no  Loteamento 
Primavera  onde  serão  construídas  as  48  unidades 
habitacionais, restringindo-se à locação de equipamentos 
e  a  contratação  de  mão  de  obra,  não  incluindo  a 
aquisição  dos  tubos  de  concreto,  levando  à  indevida 
dispensa de licitação. 

Analisa o laudo que o procedimento omitiu a razão da 
escolha do fornecedor e a justificativa do preço, não 
tendo  sido  apresentada,  sequer,  cotação  entre  três 
empresas.

Constatou-se ainda a não elaboração de projetos ou de 
levantamento planialtimétrico, elementos necessários ao 
planejamento dos serviços e exigidos no Art. 6º, IX, da 
Lei  8.666/93,  omissões  que  implicaram  em  orçamento 
inconsistente  quanto  aos  quantitativos,  unidades  e 
preços unitário apresentados.

De acordo com o laudo, o Contrato nº 03/2008 “apresenta 
fortes indícios de fraude” (fls. 3.903 a 3.905).

Adianta que, confrontando os dados do contrato presentes 
na  Prestação  de  Contas  do  Município  com  os  seus 
elementos,  identificou  a  auditoria  “a  impossibilidade 
dos  fatos  terem  ocorrido  da  forma  como  foram 
apresentados nos documentos emitidos pela Administração, 
pelo seguinte: 

 Analisando  a  natureza  do  objeto  :  considerando 
tratar-se de serviço preliminar à execução da construção 
de 48 unidades habitacionais, a numeração do contrato em 
tela  deveria,  necessariamente,  anteceder  ao  de  nº 
003/2008,  para  a  construção  das  ditas   48  unidades 
habitacionais no Loteamento Primavera;

 Analisando a data de assinatura em confronto com a   
sua  numeração:  respeitando-se  a  cronologia  dos 
contratos, a assinatura do contrato em comento deveria, 
necessariamente, ter sido posterior a 30/04/2008 - data 
do Contrato nº 09/2008.”

Quanto à execução dos serviços, foi identificada pela 
equipe  na  vistoria  realizada  em  18/02/2008  que  a 
terraplanagem estava praticamente concluída - Foto 1 às 
fls. 4.234.

Em segunda vistoria, realizada em 03/04/2008,  Foto 04, 
fls. 4.235, verificaram-se pontos de erosão e o início 
da degradação dos serviços executados.

Completa a auditoria afirmando que “atualmente o terreno 
encontra-se coberto pela vegetação e, de acordo com a 
alteração  no  objeto  do  Contrato  nº  003/2008,  que 
correspondeu  à  diminuição  do  número  de  casas  no 
Loteamento Primavera” (comentado em item 4.2.3 do laudo 
de  auditoria)  “entende-se  que  além  da  destruição  dos 
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trabalhos, a execução do objeto deste Contrato nº 10 não 
teria sido necessária.”

Foram efetuados os seguintes  pagamentos (fls. 3.908 a 
3.928):

BOLETIM DE 
MEDIÇÃO EMPENHO DATA VALOR R$ DATA PAGAMENTO 

R$

De 29/02 Valor 

R$ 14.680,00
NEOP 551/001 29/02/08 6.000,00 29/02/08 6.000,00

NEOP 551/002 19/03/08 4.000,00 19/03/08 4.000,00

NEOP 551/003 09/05/08 4.680,00 09/05/08 3.725,80

14.680,00 13.735,80

Verificou-se que os pagamentos foram realizados sem a 
devida  liquidação  das  despesas,  “porquanto  o  único 
boletim  de  medição  existente,  datado  de  29/02/2008, 
resume-se  na  transcrição  do  orçamento  base,  em  sua 
totalidade.  Naquela  data  os  serviços  não  estavam 
concluídos, pois na vistoria datada de 03/04/2008, havia 
trabalhadores atuando na execução da galeria de tubos de 
concreto, como se demonstra na foto 05,  fls. 4.235.”

Entende a auditoria que houve “desrespeito aos Art. 62 e 
63  da  Lei  4320/64,  bem  como  indícios  de  falsidade 
ideológica,  nos  termos  do  Art.  299  do  Código  Penal 
Brasileiro,  porquanto  a  Administração  registrou  em 
documento público informação diversa daquela verificada 
na auditoria de campo”.

Assinaram o referido boletim o Secretário de Obras à 
época,  Sr.  João  Carlos  de  Brito  Maynard,  o  servidor 
Tarcísio Cruz Muniz e o contratado.

Ainda quanto aos comprovantes dos pagamentos realizados 
a Administração Municipal apresentou duas cópias para o 
Cheque nº 004620, datado de 09/05/2008, Conta nº 3.575-
0,  do  Banco  do  Brasil,  Agência  0673-4,  relativas  a 
empenhos distintos: a primeira refere-se ao Subempenho 
nº 551/003 (fls. 3.925), enquanto a segunda destina-se 
ao  pagamento  do  Empenho  1289/000  (fls.  3.925).  Este 
fato, além de demonstrar a precariedade nos controles 
internos,  revelam  também  a  manipulação  de  documentos 
públicos por agentes municipais.

Conclui  a  auditoria  que  a  contratação  dos  serviços 
afrontou os Princípios da Legalidade e da Eficiência, os 
pagamentos não foram liquidados e a finalidade pública 
na execução dos serviços não foi alcançada, sendo a “sua 
execução lesiva ao patrimônio público por desperdício do 
dinheiro  público,  tornando  o  valor  de  R$  14.460,00 
(catorze mil, quatrocentos e sessenta reais), despendido 
nesse “Contrato nº 10/2008”, como passível de devolução” 
e,  ainda,  podendo  tais  atos  serem  tipificados, 
cumulativamente,  como  atos  de  improbidade 
administrativa.

Resumo das principais irregularidades identificadas:
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 Inexistência de projeto básico – Arts. 6º, IX, da 
Lei 8.666/93;
 Não apresentação de orçamentos comparativos – Art. 
26, III, da Lei 8.666/93;
 Dispensa indevida de licitação – Art. 24, I da Lei 
8.666/93;
 Fracionamento de licitação – Art. 23, § 5º da Lei 
8.666/93;
 Indícios  de  fraude  na  formalização  do  Termo  de 
Contrato – Lei 8.429/92, Art. 10, VIII e IX e Art. 11, 
I, II, IV e VI;
 Serviço omitido na prestação de contas do exercício 
– Art. 70, § 1º da CF;
 Pagamentos  irregulares  realizados  sem  a  devida 
liquidação da despesa – Art. 62 da Lei 4.320/64;
 Auditoria  de  controle  externo  dificultada  pela 
inexistência de controle interno – Art. 74 da CF/88;
 Deficiência  no  acompanhamento  e  fiscalização  do 
contrato – Art. 67, da Lei 8.666/93;
 Dano  ao  erário  no  valor  de  R$  14.460,00,  por 
desperdício  do  dinheiro  público  e  por  execução  de 
despesa  sem  atendimento  ao  princípio  da  finalidade 
pública. 

Defesa: Alega que a planilha básica para a excução da 
obra não ultrapassou o limite mínimo licitatório, donde 
a adoção da Dispensa, pois se fosse incluir a aquisição 
de tubos levaria ao “preço básico acrescido na ordem de 
R$  7.991,80,  utilizando-se  como  base  a  Planilha  da 
Emlurb – Recife, com BDI de 25%”.

Alega que a não inclusão no Mapa Demonstrativo deriva do 
fato  de  ser  uma  Dispensa  e  o  Mapa  se  refere  a 
licitações, donde sua numeração não segue a mesma ordem 
cronológica.

Dos pontos de erosão e degradação identificados: alega 
que  os  serviços  de  drenagem  e  terraplanagem  foram 
exigências da CEF, detalhe que não foi contemplado no 
projeto aprovado pela mesma Caixa.

Sendo serviço de curto prazo, o boletim de medição foi 
informado logo após a verificação in loco, quinze dias 
após o contrato firmado.

Tendo  sido  verificado  que  a  drenagem  não  funcionava 
corretamente  a  empresa  executora  foi  notificada  para 
devida correção, sendo os pagamento então realizados de 
forma parcial, pela sustação de sua adimplência.

Desta forma entende não ser passível a condenção pela 
decisão tomada - sustar e pagar em parcelas.

Análise: Quanto aos pagamentos comprovados pela cópia de 
mesmo  cheque  entendo  que  se  trataria  de  erro  de 
preenchimento quanto ao empenho a que se refere. 

Caso contrário fosse o ocorrido, seria necessário que a 
auditoria houvesse obtido cópia do empenho cujo número 
não corresponde a subempenho da despesa total contratada 
para  a  execução  do  serviço  em  análise,  a  competente 
verificação da saída financeira do valor em duplicidade 
e o registro da despesa correspondente, apropriando-se o 
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número do empenho a que se referiria. 

Quanto  à  afirmada  desnecessidade  da  execução  dos 
serviços, a justificativa da defesa quanto à exigencia 
da CEF resta incomprovada.

Todavia,  considerando  que  se  executou  o  serviço, 
discordo  da  necessária  devolução  de  todo  o  valor 
empregado.

Obra 5 - Construção de alambrado de 03 quadras (Convite 
09/2008 -Contrato 013/08)

A obra foi licitada através da Carta Convite nº 09/2008, 
cuja abertura ocorreu em 14/05/2008, sendo o contrato 
assinado em 02 de junho de 2008, contemplando a execução 
de  alambrado  com  estrutura  em  tubos  de  ferro  e 
fechamento  em  tela  de  arame  galvanizado,  inclusive 
portão, sendo um para o campo de futebol de areia na 
localidade de Chã de Pinheiro e  dois para as quadras no 
Parque Beira Rio, com os seguintes serviços: construção 
de  mureta  de  alvenaria  com  50cm  de  altura,  com 
revestimento e pintura acrílica e alambrados com pintura 
em  esmalte  sintético  e  primer  em  zarcão.  Orçamento 
estimativo  no  valor  total  de  
R$ 148.594,25.

A  obra  foi  oficialmente  paralisada  em  21/01/2009  
(fls. 3.955), e o alambrado do campo de Chã de Pinheiro 
foi  o  único  concluído.  Os  alambrados  das  quadras  do 
Parque Beira Rio encontravam-se incabados até à data da 
inspeção da auditoria.

A instalação elétrica para iluminação do campo de Chã de 
Pinheiro não fez parte do contrato, o que, entende a 
auditoria, indica fracionamento de licitação nos termos 
do Art. 23 da Lei 8.666/93.

Afirma o laudo de auditoria que, observando-se os dados 
contratuais “torna-se evidente manipulação das datas de 
assinatura  do  termo  de  contrato  e  da(s)  ordem(s)  de 
serviço pelos gestores administrativos, pelo seguinte:

1. Data  de  assinatura  do  contrato  em  02/06/2008  : 
constatou-se,  quando  da  análise  da  documentação 
apresentada, comentada no item “h” desde tópico,  que o 
início  da  obra  antecedeu  à  assinatura  do  contrato – 
evidências identificadas na nota de empenho nº 1751/000, 
emitida  em  27/05/2008,  no  boletim  de  medição  e 
respectivo pagamento, que ocorreram em 30/05/2008 (fls. 
3.958).

2. Emissão de duas Ordens de Serviços com nº 13/2008,   
em  16/05/2008  e  02/06/2008:  quanto  à  formalização  do 
início  da  obra  vale  destacar  que  ambas  as  ordens  de 
serviços  apresentam  carimbo  da  CPLOSE  (Comissão 
Permanente  de  Licitação  de  Obras  e  Serviços  de 
Engenharia) sob o número de folhas 124 e foram assinadas 
pelo Prefeito, com o “de acordo” do representante da 
contratada. Este fato sugere a substituição de documento 
que compõe o processo licitatório com fim de encobrir 
início da obra em data anterior à assinatura do contrato 
(fls. 3.945 e 3.946).”
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Para corroborar seu entendimento, de que há indícios de 
que  o  início  da  obra  ocorreu  em  data  anterior  à 
assinatura do contrato, a auditoria registra que a data 
de  assinatura  do  1º  Termo  Aditivo,  em  15/08/2008, 
“corresponde a 90 dias contados a partir de 16/05/2008, 
data da ordem de serviços suprimida dos autos.” 

A obra se encontra paralisada há quase dois anos.

Em 21/01/2009 o Prefeito sucessor do gestor cujas contas 
se analisa assinou a ordem de paralisação dos serviços, 
com o de acordo da empresa contratada (fls. 3.955).

Como  obra  inacabada se  apresenta  que,  dos  três 
alambrados  previstos  para  serem  executados,  apenas  o 
localizado  em  Chã  de  Pinheiro  foi  concluído  e  pelo 
decurso do tempo já apresenta “um processo de erosão 
avançado e fissura em uma das extremidades da mureta.”

Foram  efetuadas  três  vistorias  a  cada  um  dos  03 
alambrados,   tendo  sido  constatado  que  não  havia 
trabalhadores em nenhuma das quadras do Parque Beira 
Rio,  demonstrando  que  as  obras  foram  paralisadas  em 
data  anterior  à  primeira  vistoria  realizada  em 
10/10/2008.

Da análise da documentação apresentada relativa aos 
pagamentos, constatou-se:

1. Emissão do 1º Boletim de Medição, datado de 
30/05/2008, posterior à emissão da respectiva nota de 
empenho, datada de 27/05/2008 e anterior à assinatura do 
contrato (02/06/08);

2. Pagamento no valor de R$ 15.311,81, anterior à 
assinatura do contrato, ocorrido em 02/06/2008; emissão 
e pagamento do Empenho 2690/000, em desrespeito à 
cronologia dos demais pagamentos; emissão do Empenho 
4376/000, vinte e dois dias após a liquidação da despesa 
e pago em 13/04/2009.

Em sua conclusão o laudo de auditoria expressa que “os 
valores despendidos com serviços inacabados, referentes 
aos alambrados das duas quadras da Av. Beira Rio, devido 
à paralisação autorizada pela Administração Municipal, 
nada  agregaram  a  sua  melhoria,  ou  seja,  as  quadras, 
cujos pisos foram objeto de contrato anterior, continuam 
sendo utilizadas da mesma forma pela comunidade local.”

Por ter  havido  desconformidade  entre  os  boletins  de 
medição  e  os  respectivos  pagamentos,  o  laudo  de 
auditoria  apresenta  quadro  explicativo  da  correlação 
entre os valores contratados, os valores liquidados e os 
valores pagos para cada um dos alambrados:

LOCALIZAÇÃO CONTRATAÇÃO LIQUIDAÇÃO/08 PAGAMENTOS/08
(valor bruto)

Campo em Chã de 
Pinheiro

56.889,18 51.092,64 46.887,81

Quadra  1,  na 
Av. Beira Rio

44.030,54 5.940,70 5.940,70

Quadra  2,  na 
Av. Beira Rio

44.030,54 9.431,30 5.940,70

Totais 144.950,26 66.464,64 58.769,21
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Entende o laudo de auditoria que os valores despendidos 
com  serviços  inacabados,  referentes  aos  alambrados  
das  duas  quadras  da  Av.  Beira  Rio  (R$  5.940,70  +  
R$  5.940,70)  e  pelo  não  atendimento  à  finalidade  
pública,  “considerou-se  excessivo  o  valor  dos 
pagamentos  realizados  no  exercício  de  2008,  na 
importância  de  
R$ 11.880,00.”

Destaca o laudo as seguintes irregularidades:

 Orçamento básico insuficiente quanto à execução dos 
serviços como um todo – Arts. 6º, IX, “f” e 7º, § 2º, II 
da Lei 8.666/93; 

 Licitação de obra com insuficiência de recursos – 
Art. 7º, § 2º, III, Lei 8.666/93;  

 Dispensa indevida de licitação, referente a obras 
complementares – Art. 24, I, Lei 8.666/93;

 Fracionamento de licitação, referente ao Contrato 
nº 13/08 – Art.23, inciso I;

 Contratação de obra nos dois últimos quadrimestres 
do  último  ano  do  mandato  do  então  Prefeito,  com 
insuficiência de recursos – Art. 42 da Lei Complementar 
nº 101/2000;

 Descumprimento dos prazos contratuais – Art. 66 da 
Lei 8.666/93;

 Inexistência de livro de ocorrência ou diário de 
obras, exigência definida no Parágrafo 1º do Art. 67 da 
Lei 8.666/93;

 Indícios  de  fraude  na  formalização  do  termo  de 
contrato – Art. 299 do Decreto Lei nº 2.848/1940 e Art. 
11, incisos I e II da Lei nº 8.492/92;

 Documento  em  duplicidade  (ordem  de  serviços  de 
mesma  numeração  com  datas  distintas)  –  Art.  299  do 
Decreto  
Lei nº 2.848/1940 e Art. 11, incisos I e II da Lei  
nº 8.492/92;

 Liquidação e pagamento anteriores à formalização do 
contrato – Art. 60, Parágrafo Único da Lei 8.666/93 e 
Princípio de Moralidade, CF, Art. 37;

 Auditoria  de  controle  externo  dificultada  pela 
deficiência de controle interno – Art. 74 da CF/88;

 Deficiência  no  acompanhamento  e  fiscalização  do 
contrato – Art. 67 da Lei 8.666/93;

 Obra inacabada – Art. 37 da CF/88 (Princípio da 
eficiência) e Princípio da Finalidade Pública;

 Dano ao erário no valor de R$ 11.880,00 – Princípio 
da Economicidade.



Defesa:  Alega que o quadro apresentado pela auditoria, 
indicando  valores  contratados,  liquidados  e  pagos, 
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revela que “não aconteceram pagamentos de itens de obras 
não  executadas,  tornando  inviável  a  recomendação  de 
ressarcimento.”

A  contratação  em  separado  da  iluminação  objetivou  o 
princípio da economicidade.

Esclarece  que  o  contrato  e  a  ordem  de  serviço  foram 
emitidos em 16 de maio de 2008, inexistindo reemissão 
divergente do original.

Que o governo municipal buscou ajuda do governo estadual 
para a conclusão da obra, não obtendo êxito.

A atual gestão tem a intenção de retomá-la, para que 
atinja sua finalidade.

Análise: Há de se considerar que o laudo de auditoria 
firma sua conclusão de existência de dano ao erário  
por haver “valores despendidos com serviços inacabados, 
referentes aos alambrados das duas quadras da Av. Beira 
Rio, devido à paralisação autorizada pela Administração 
Municipa,  e  por  considerar  que  se  caracterizou  
“não  atendimento  à  finalidade  pública”,  sendo 
“excessivo  
o  valor  dos  pagamentos  realizados  no  exercício  
de 2008”.

Entendo que seria necessário que estivesse claramente 
definido que se pagou por serviços não realizados, sob a 
gestão  do  responsável  das  contas  ora  analisadas, 
considerando-se que a paralisação da obra se deu em nova 
gestão municipal e no exercício de 2009.

Serviços  inacabados  de  um  total  de  R$  44.030,54, 
contratados para  os  alambrados  das  duas  quadras  da 
Av. Beira Rio, representados pelo valor de R$ 11.880,00, 
não se especificando a não realização dos serviços não 
servem de fundamento à indicação de ressarcimento.

A caracterização de não atendimento à finalidade pública 
não se adequa à perfeição à hipótese em análise, não 
identificada  diversa  utilização  dos  recursos, 
notadamente quando, como afirma a defesa, a obra pode 
ser retomada. Afastado o débito imputado.

Obra 6 - Construção da Academia das Cidades no Parque 
Beira Rio (TP 005/2008 - Contrato 018/2008)

Em  relação  a  este  item  da  análise  foram  anexados  ao 
processo  os  seguintes  documentos:  Termo  de  Inspeção 
(fls. 4.188 e 4.189, 4.193 a 4.196); Cópia do Edital de 
Licitação  (fls.  4.023  a  4.054);  Cópia  da  Proposta 
Vencedora  (fls.  4.055  a  4.069);  Cópia  do  Contrato  e 
Termos Aditivos (fls. 4.070 a 4.093); Cópia da Ordem de 
Serviço        (fls. 4.078); Cópia dos Boletins de 
Medição e dos Elementos de Despesa (fls. 4.094 a 4.150).

Através  da  Tomada  de  Preços  nº  005/2008,  Processo 

42



Licitatório  nº  016/2008,  cuja  abertura  ocorreu  em 
22/07/2008, foi contratada a construção da Academia da 
Cidade, localizada no Parque Beira Rio do Município do 
Paudalho, onde destacam-se os seguintes elementos:

 Capinação e limpeza da área;

 Construção de um quiosque;

 Construção  de  um  corredor  de  exercícios  medindo 
440,54m2, com acabamento em cimentado vítreo assentado 
sobre concreto estrutural com fck de 25mpa e pintura de 
demarcação;

 Construção  de  pista  de  cooper  em  acabamento 
asfáltico,  com  meio  fio  de  concreto,  com  431,31m  de 
comprimento por 2,00m de largura; 

 Equipamentos  de  ginástica,  especificados  nas 
pranchas;

 Construção de playground; bancos e passeios;

 Instações elétricas do corredor de exercícios;

 Instalações elétricas da área externa;

 Paisagismo.

A obra foi financiada com recursos estaduais oriundos da 
Secretaria  das  Cidades,  Convênio  nº  037/2008-SECID, 
firmado em 10/06/2008, no valor de R$ 259.485,43, com 
contrapartida municipal no valor de R$ 112.486,21. Os 
recursos foram repassados integralmente ao Município em 
07/07/2008. 

Conforme  o  laudo,  foram  formalizadas  alterações 
contratuais  para  estipulação  de  prazos,  através  de  3 
termos aditivos, cujas cópias não foram apresentadas.

DOCUMENTO PRAZO 
(DIAS) DATA ASS. DATA 

TÉRMINO VALOR OBJETO JUSTIFICATIVA

Contrato 90 28/07/08 26/10/08 371.971,64 Academia das Cidades
Não 

apresentada

1º TA 90 22/10/08 24/01/09 - Aditivo  de 
prazo

Não 
Apresentada

2º TA 90 16/01/09 30/03/09 - Aditivo  de 
prazo

Não 
apresentada

3º TA 90 10/04/09 28/06/09 - Aditivo de 
prazo

Não 
apresentada

Introdutoriamente  o  laudo  registra:  “O  retardamento 
tecnicamente  injustificado,  nesse  caso  específico 
agravado  pela  paralisação  dos  serviços,  trouxe 
conseqüências danosas ao patrimônio público, seja porque 
a finalidade pública não tenha sido alcançada, seja pelo 
desperdício  do  dinheiro  público  empregado  em  obra 
degradada  pelas  intempéries  e  por  ação  do  homem, 
conforme  relato  nos  itens  a  seguir,  que  tratam  da 
execução dos serviços e da análise financeira.”

Conforme o Relatório de Execução Físico-financeira do 
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período compreendido entre 04/07/2008 à 08/06/2009, a 
Declaração de Autoridade Competente e a Relação de Bens, 
documentos  emitidos  e  apresentados  pela  Prefeitura 
Municipal do Paudalho, foram executados 100% do objeto 
contratado.

De acordo com o laudo de auditoria, “quando da inspeção 
se  verificou  que  a  obra  está  inacabada,  apresentando 
pendências relativas ao paisagismo, iluminação externa, 
mesas  da  área  de  convivência  e  quiosque,  e  ainda, 
apresentando deterioração avançada na pista de cooper, a 
despeito de ter sido apresentado, irregularmente, termo 
de  recebimento  provisório,  emitido  já  em  2009  (fls. 
4.150).

A obra foi visitada em três momentos, sendo a primeira 
visita no exercício de 2008 e as demais por ocasião dos 
trabalhos de análise da prestação de contas do exercício 
financeiro de 2008, realizadas já em 2010.

Verificou-se  a  ocorrência  de  pagamentos  no  exercício 
financeiro  de  2008,  tendo  sido  apresentados  notas  de 
empenho,  comprovantes  de  transferência  bancária, 
recibos, notas fiscais e boletins de medição, que não 
informam o período em que os serviços foram executados, 
estando  assinados  pelo  servidor  Tarcísio  Muniz,  pelo 
Secretário de Obras João Carlos de Brito Maynard e pelo 
representante da contratada. 

Da  análise  da  documentação,  relativa  aos  pagamentos, 
constatou-se:

 - A existência de dois boletins de medição apresentando 
mesma numeração (nº 02) e mesma data (08/10/08), fls. 
4.110 a 4.116 e 4.128 a 4.134. 

Ressalta a auditoria “que os serviços liquidados pelo 
Boletim  de  Medição  nº  02,  que  apresenta  o  valor  de 
R$  68.876,31,  não  haviam  sido  executados  quando  da 
visita do dia 10/10/2008, o que demonstraria que além do 
erro na numeração, o documento foi elaborado em data 
anterior à execução dos serviços;

- Recibos assinados com datas anteriores aos respectivos 
pagamentos (fls. 4.103, 4.127 e 4.149);

- Liquidação da despesa correspondente a 63,84% do valor 
contratado e pagamento correspondente a 47,89% do valor 
contratado.

De acordo com o laudo de auditoria, o dano ao erário 
identificado na execução deste contrato, no exercício de 
2008,  “foi  motivado  pela  má  execução  dos  serviços, 
agravada pelo abandono da obra. A academia não vem sendo 
utilizada pela população, demonstrando que a finalidade 
pública que motivou a sua execução não foi alcançada.”

Analisa o laudo que “vale destacar que no exercício de 
2008 foram liquidados e pagos, especificamente para a 
pista de cooper, R$ 48.232,94, dos quais R$ 33.999,50 
corresponderam  ao  dano  ao  erário,  em  função  da  má 
execução,  do  abandono  da  obra  e  da  desídia 
administrativa. O valor total do excesso imputado foi 
obtido pela multiplicação do quantitativo executado em 
2008  (394,06m)  pelo  preço  unitário  dos  serviços  não 
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aceitos pela equipe, conforme fórmula: 394,06m  x  R$ 
86,28  =  R$ 33.999,50”

Conclui o laudo que “o valor do excesso imputado foi 
motivado,  única  e  exclusivamente,  pela  Administração 
Pública  Municipal,  sendo  assim,  mesmo  se  tratando  de 
obra de convênio, o valor deverá ressarcido aos cofres 
públicos  pelo  ordenador  de  despesas  da  Prefeitura 
Municipal do Paudalho, Sr. José Pereira de Araújo.”

Alerta, ainda, o laudo que, se a pista de cooper for 
abandonada  ou  a  Administração  não  providenciar  a  sua 
recuperação,  a  finalidade  pública  não  será  atendida, 
hipótese em que entende que todo o valor empregado deva 
ser   passível  de  devolução  aos  cofres  públicos. 
Raciocínio  que  entendem  os  analistas  “poderá  ser 
estendido à Academia como um todo.”

A  conclusão  do  laudo  apresenta  resumo  das 
irregularidades identificadas:

 Projeto  básico  insuficiente  quanto  à  iluminação, 
ajardinamento e paisagismo – Art. 6º, IX;

 Descumprimento dos prazos contratuais – Art. 66 da 
Lei 8.666/93;

 Termos  aditivos  de  prazo  tecnicamente  não 
justificados – Art. 65 da Lei 8.666/93; 

 Inexistência de livro de ocorrência ou diário de 
obras – Art. 67, § 1º, da Lei 8.666/93;

 Deficiência  no  acompanhamento  e  fiscalização  do 
contrato – Art. 67 da Lei 8.666/93;

 Liquidação de despesa irregular, em desacordo com 
os Arts. nº 62 e 63 da Lei 4320/64;

 Recibos  com  datas  anteriores  aos  respectivos 
pagamentos – Art. 299 do Decreto-Lei n.º 2.848/1940;

 Auditoria  de  controle  externo  dificultada  pela 
inexistência de controle interno – Art. 74 da CF/88;

 Obra inacabada – Art. 37 da CF/88 (Princípio da 
eficiência) e Princípio da Finalidade Pública;

 Dano ao erário no valor de R$ 33.999,50 – Princípio 
da Economicidade.

Defesa:  Alega  a  impossibilidade  de  conclusão  da  obra 
dentro da gestão 2005/2008.

Informa  que  a  empresa  contratada  foi  notificada  para 
corrigir os danos na pista de cooper, mesmo porque há 
garantia contratual pelos serviços executados.

A  atual  gestão  municipal  reiniciou  as  obras,  a  se 
concluírem em maio/2011.

Uma vez corrigidos os danos, a defesa informará ao TCE 
para novas vistorias.

Análise:  Entendo  que  o  embasamento  da  auditoria, 
aludindo à má execução da obra, abandono da obra e da 
desídia  administrativa, não  está  caracterizando 
exatamente  o  dano  financeiramente  quantificado,  até 
porque, como diz a defesa, foi notificada a contratada 
para os reparos necessários, o que é garantia legal do 
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contratante.

Ademais, a auditoria alude a danos que potencialmente 
poderão  advir  se  a  obra  for  abandonada  ou  não 
providenciada sua recuperação, hipótese em que sugere a 
possível devolução do inteiro valor despendido. Cabe dar 
ciência à Secretaria das Cidades do Governo do Estado de 
Pernambuco,  vez  que  se  trata  de  convênio  por  ela 
firmado. 

Por  fim,  considerando  todas  as  obras  até  aqui 
analisadas, embora afastados os débitos, há presença de 
gravíssimas  irregularidades  que  contribuem  para  a 
rejeição das contas.

O Laudo de Auditoria apresenta, ainda, um extenso quadro 
resumo de todas as irregularidades constatadas nas obras 
vistoriadas, conforme se reproduz:

Assunto Irregularidade Obra/Serviço

Licitações

Projeto básico insuficiente 1; 2; 3 e 6

Projeto básico inexistente 4
Orçamento básico insuficiente 1; 2; 3 e 5
Dispensa indevida de licitação 4 e 5
Fracionamento de licitação 4 e 5
Dispensa sem apresentação da 
justificativa do preço 4

Convênio Descumprimento do objeto de convênio 3
Contratos Deficiências no acompanhamento e 

fiscalização da execução do 
contrato.

1; 2; 3; 4; 5 e 
6

Contratação com recursos 
insuficientes 1

Alteração contratual superior ao 
limite de 25% 1

Alterações contratuais quantitativas 
não formalizadas e justificadas 1 e 2

Termos aditivos irregulares 2, 3 e 6
Descumprimento dos prazos 
contratuais 1; 2; 3; 5 e 6

Inexecução contratual 1; 2; 3; 5 e 6
Contratação de obra nos dois últimos 
quadrimestres do último ano de 
mandato, com insuficiência de 
recursos

5

Não apresentação de licença 
ambiental 1

Não apresentação de estudos de 
impacto ambiental 1

Ausência de livro de ocorrência ou 
diário de obras 1; 2; 3; 5 e 6

Indícios de fraude na formalização 
do termo de contrato 4 e 5

Documento em duplicidade (mesmo nº e 
datas diferentes)

5

46



Assunto Irregularidade Obra/Serviço

Retardamento do início da obra 
injustificado 2

Pagamentos

Liquidação de despesa em desacordo 
com a execução 1 e 6

Pagamentos sem liquidação da despesa 4 
Liquidação e pagamento anteriores à 
formalização do contrato 5

Inscrição de restos a pagar em 
desacordo com a legislação 1

Indícios de enriquecimento sem causa 1 e 2

Engenharia

Obras inacabada e paralisada 1; 5 e 6
Insuficiência dos elementos 
apresentado a título do Projeto 
Básico.

1; 2; 3; 4; 5 e 6

Boletins de medição incompatíveis 
com as execuções 1,5 e 6

Dificultar 
auditoria

Omissão de serviço na prestação de 
contas 2 e 4

Deficiência e/ou inexistência de 
controle interno 1; 2; 3; 4; 5 e 6

127. Ao fim, opina o Auditor Geral no sentido de se 
julgar irregulares as contas dos Ordenadores de Despesas José 
Pereira de Araújo (Prefeito) e Ana Beatriz Cavalcante Pontes 
de Melo (Secretária de Saúde).

128. 
É o relatório. 

VOTO DO RELATOR

Acolho na íntegra o opinativo expendido pelo douto 
parecerista, adotando-o como razões de meu convencimento.

Isso posto, 

CONSIDERANDO a não aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino do percentual estabelecido na 
Constituição Federal;

129. CONSIDERANDO a  não  contabilização  e  o  não 
recolhimento  da  contribuição  retida  dos  servidores  e  a 
contabilização e recolhimento parcial da contribuição patronal 
devidas ao RGPS;

CONSIDERANDO as inconsistências nos registros 
contábeis; 

CONSIDERANDO o descumprimento do artigo 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO a realização de despesas sem licitação;
CONSIDERANDO a realização de despesas com Transporte 

Escolar fora do período letivo, implicando em dano ao erário 
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de R$ 82.540,85;
CONSIDERANDO a concessão de reajuste com aluguel de 

forma irregular, implicando em dano ao erário de R$ 11.642,54;
CONSIDERANDO a realização de despesa com publicidade 

sem o devido processo legal e sem a comprovação de conteúdo; 
CONSIDERANDO a classificação incorreta da despesa com 

pessoal;
CONSIDERANDO a não retenção de imposto de renda 

incidente na fonte; 
CONSIDERANDO a realização de despesa sem finalidade 

pública, implicando em dano ao erário de R$ 1.200,00; 
CONSIDERANDO o pagamento de remuneração irregular a 

Secretário Municipal, implicando em um débito de R$ 2.700,00; 
CONSIDERANDO o pagamento indevido de valores 

rescisórios pela exoneração de servidor de cargo comissionado, 
implicando em um débito de R$ 2.700,00;

CONSIDERANDO as graves irregularidades apontadas no 
Laudo de Engenharia; e

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, II, 
combinados com o artigo 75 da Constituição Federal;

Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara 
Municipal de PAUDALHO a REJEIÇÃO das contas do então Prefeito 
Municipal, Sr. José Pereira de Araújo, relativas ao exercício 
financeiro de 2008, de acordo com o disposto nos artigos 31, 
§§ 1◦ e 2◦ da Constituição Federal de 1988 e 86, § 1◦, da 
Constituição de Pernambuco.

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, II, 
combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, e no artigo 
59, III, da Lei Estadual 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco);

Julgo IRREGULARES as contas do Ordenador de Despesas 
JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito do Município, determinando-
lhe a restituição aos cofres públicos municipais da 
importância de    R$ 98.083,39 (noventa e oito mil, oitenta e 
três reais e trinta e nove centavos), corrigida monetariamente 
a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente 
ao das contas analisadas, segundo os índices e condições 
estabelecidos na legislação municipal para atualização dos 
créditos da Fazenda Pública Municipal, e recolhido aos cofres 
públicos municipais, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 
em julgado desta decisão, devendo cópia da Guia de 
Recolhimento ser enviada a este Tribunal para baixa do débito. 
Não o fazendo, que seja extraída Certidão do Débito e 
encaminhada ao Prefeito do Município, que deverá inscrever o 
débito na Dívida Ativa e proceder a sua execução, sob pena de 
responsabilidade.
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Julgo IRREGULARES as contas da Ordenadora de Despesas 
ANA BEATRIZ CAVALCANTE PONTES DE MELO, Secretária de Saúde, 
determinando-lhe a restituição aos cofres públicos municipais 
da importância de R$ 4.198,42 (quatro mil, cento e noventa e 
oito reais e quarenta e dois centavos), corrigida 
monetariamente a partir do primeiro dia do exercício 
financeiro subsequente ao das contas analisadas, segundo os 
índices e condições estabelecidos na legislação municipal para 
atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal, e 
recolhido aos cofres públicos municipais, no prazo de 15 
(quinze) dias do trânsito em julgado desta decisão, devendo 
cópia da Guia de Recolhimento ser enviada a este Tribunal para 
baixa do débito. Não o fazendo, que seja extraída Certidão do 
Débito e encaminhada ao Prefeito do Município, que deverá 
inscrever o débito na Dívida Ativa e proceder a sua execução, 
sob pena de responsabilidade.

Dou quitação aos demais responsáveis.

Sejam, ainda, feitas as seguintes recomendações: 

130. a) Aplicar o mínimo constitucional exigido na 
manutenção e desenvolvimento do ensino;

131. b) Entregar o processo de Prestação de Contas, 
com todas as informações requeridas na Resolução específica do 
TCE-PE;

132. c) Aplicar o mínimo exigido na remuneração dos 
profissionais do magistério com recursos do FUNDEB;

133. d) Apresentar o RGF e RREO conforme a Lei de 
Responsabilidade Fiscal;

134. e)  Efetuar  o  desconto  do  IRRF  devido  dos 
prestadores de serviços contratados;

135. f)  Contabilizar  as  contribuições 
previdenciárias  de  todos  os  servidores,  inclusive  dos 
contratados;

g)  No  tocante  às  obras  públicas  e  serviços  de 
engenharia:

Assunto Determinação

 Licitaçõe
s

Observar os procedimentos legais concernentes a 
todas as fases da licitação
Evitar fracionamentos de licitações indevidos

 Contratos
Respeitar a cronologia dos contratos
Cumprir os prazos contratuais
Formalizar e justificar todas as alterações 
contratuais

Engenharia Adotar medidas eficientes na fiscalização e 
acompanhamento das obras e serviços de engenharia
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Assunto Determinação
Elaborar projetos e orçamentos compatíveis com o 
objeto a ser licitado, respeitando as exigências 
legais
Adotar o uso do livro de ocorrências nas obras.
Concluir as obras paralisadas e/ou inacabadas 
Exigir das empresas contratadas o cumprimento das 
especificações e das normas técnicas
Realizar registro fotográfico das etapas da execução 
das obras.

Controle 
Interno

Fazer constar na Prestação de Contas, Mapas de Obras 
e Serviços de Engenharia, todas as obras e/ou 
serviços em execução e/ou executadas, inclusive 
serviços de limpeza urbana.
Contrair obrigação que possa ser integralmente 
cumprida, evitando as constantes paralisações
Adotar medidas de controle interno que condicionem o 
pagamento após a correta liquidação da despesa.

Outrossim, seja remetido o Laudo de Engenharia ao 
Tribunal de Contas da União, à FUNASA (obra 01), ao Ministério 
da Integração Nacional (obra de referência 02), ao Ministério 
das Cidades (obra 03), à Caixa Econômica Federal (obras 02 e 
03) e à Secretaria das Cidades do Governo do Estado de 
Pernambuco (obra 06).

Por fim, seja encaminhado ao Tribunal Regional 
Eleitoral as peças processuais relativas ao item 4.17.2 do 
Relatório de Auditoria.

O CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL VOTOU DE ACORDO COM A RELATORA. 
O CONSELHEIRO PRESIDENTE, TAMBÉM, ACOMPANHOU O VOTO DA 
RELATORA. PRESENTE O PROCURADOR DR. GUIDO ROSTAND CORDEIRO 
MONTEIRO.
PAN/SA
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INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO
42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 12.06.12
PROCESSO TC Nº 0910053-2
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PAUDALHO, 
RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008
INTERESSADO: JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARBOSA JUNIOR – OAB/PE Nº 
RELATORA: CONSELHEIRA EM EXERCÍCIO ALDA MAGALHÃES 
PRESIDENTE: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos da prestação de contas da 
Prefeitura Municipal de Paudalho, exercício 2008, tendo como 
responsáveis José Pereira de Araújo (Prefeito),  Ana Beatriz 
Cavalcante Pontes de Melo (Secretária de Saúde), Daniel José 
Batista Júnior (Secretário de Saúde), Nadjane Arcanjo Neves 
(Secretária  de  Saúde)  e  Romualdo  Henrique  Viegas  Rangel 
(Secretário  de  Saúde),  Juarez  de  Oliveira  Gusmão  Júnior 
(Presidente da CPL),  Renato Gomes da Silva (Membro da CPL), 
Luci  Francisca  de  Oliveira  Andrade  (Membro  da  CPL),  Miriam 
Josefa  da  Conceição  de  Barros  (Membro  da  CPL),  Solange 
Celestina  Silva  (Contadora),  João  Carlos  de  Brito  Maynard 
(Secretário de Obras), Tarcísio Cruz Muniz (Presidente da CPL 
de Obras e Serviços de Engenharia), Heleni Maria Lira da Silva 
(Membro  da  CPL  de  Obras  e  Serviços  de  Engenharia)  e  José 
Romariz Rodrigues G. Júnior (Assessor Jurídico).

Principais peças:

- Relatório de Auditoria, às fls. 3.394/3.459;

- Laudo do NEG, às fls. 4.197/4.266;

- Defesas, às fls. 4.291/4.293, 4.319/4.332, 4.338/4.394 
e 5.317/5.330; e

- Proposta de Voto nº 036/11 de autoria do Auditor Geral 
Luiz Arcoverde Cavalcanti Filho, às fls. 5.331/5.373.

Abaixo,  transcrevo  o  posicionamento  do  nobre  Auditor 
Geral em relação às irregularidades apontadas no Relatório de 
Auditoria,  como  também  no  Laudo  do  NEG,  em  cotejo  com  as 
justificativas trazidas pelos defendentes:

 

               “4.1 Ausência de documentos na prestação de 
contas 
               Responsáveis: Prefeito José Pereira de Araujo e 
Contadora Solange Celestina Silva

A Prefeitura de Paudalho deixou de apresentar, em sua 
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prestação de contas (fls. 01 a 868), documentos exigidos no 
Anexo  I  da  Resolução  TC  n.°  019/2008,  que,  se  por  acaso 
inexistentes, deveriam estar justificados por correspondentes 
declarações  negativas,  comprovando-se  que  a  omissão  não 
decorrera de negligência dos responsáveis pela sua elaboração, 
nos termos do Art. 2º, § 2º, da mencionada Resolução.

Acrescenta o relatório que “as ausências dos documentos 
geraram os seguintes prejuízos à analise das contas”.

Defesa: Alega que a inobservância de rigores formais não 
deve ensejar a reprovação de contas e que não houve prejuízos 
à fiscalização, como se depreende das conclusões do relatório.

Análise: Esta AUGE tem reiteradamente entendido que sendo 
exigência  normativa  deste  Tribunal  fica  caracterizada  a 
irregularidade, ainda que relevável como formal, passível de 
determinação.

4.2 Aplicação  na  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino 
inferior ao mínimo constitucionalmente exigido 

        Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

O  Município  de  Paudalho,  em  2008,  aplicou  22,99%  de  sua 
Receita proveniente de impostos, incluindo as transferências 
estaduais e federais, não cumprindo a exigência de aplicação 
de 25%, contida no caput do Art. 212 da Constituição Federal

Historicamente, o município de Paudalho vem aplicando na 
manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  os  seguintes 
percentuais:

Exercício
Percentua
l

Fonte:  Relatórios  de 
Auditoria

2004 22,00% Processo TCE-PE n.° 0501511-0
2005 23,24% Processo TCE-PE n.° 0610049-1
2006 13,73% Processo TCE-PE n.° 0710015-2
2007 18,63% Processo TCE-PE n.° 0810057-3
2008 22,99% Processo TCE-PE n.° 0910053-2

Defesa:  Alega ser ínfima a diferença a menor de dois 
pontos percentuais e que a jurisprudência deste Tribunal tem 
relevado diferenças irrisórias, trazendo aos autos transcrição 
de deliberações sobre contas da Prefeitura Municipal de Cumaru 
e de Olinda.

Argumenta  que  foram  refeitos  os  demonstrativos 
pertinentes – anexando à defesa novo Comparativo da Receita 
Consolidada  do  exercício,  atingindo-se  um  percentual  de 
aplicação de 23,66%, uma vez que se equivocou a auditoria por 
não ter computado o devido valor como total da receita bruta 
dos  impostos,  retirada  a  complementação  da  União  para  o 
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FUNDEB.

Análise: É apresentada pela defesa a justificativa da 
mera formalidade a não macular as contas, escudando-se, ainda, 
nas  deliberações  desta  Corte,  em  que  isoladamente  tais 
descumprimentos não ensejaram a rejeição de contas.

Tal ordem de justificativa não pode proceder, não devendo 
prosperar  a  aceitação  da  desobediência  a  mandamento 
constitucional, verificando-se em uma série histórica que a 
gestão do Prefeito, cujas contas se analisa, não cumpriu a 
determinação em nenhum dos seus exercícios.

Para  a  aferição  da  exatidão  dos  novos  números  do 
comparativo  apresentado  seria  necessária  a  auditoria  e 
verificação  dos  respectivos  registros  contábeis,  o  que  é 
impossível  na  elaboração  desta  proposta,  e  não  apenas  a 
análise de demonstrativos – da auditoria e da defesa.

Mantida a irregularidade, uma vez que mesmo admitida a 
diferença menor não foi cumprido o limite, que é o mínimo 
aplicável.

Tal  ordem  de  irregularidade  embora  não  enseje 
isoladamente  a  rejeição  de  contas,  conforme  jurisprudência 
deste  Tribunal  em  razão  do  percentual  aplicado,  no  mínimo 
22,99%, apreciada no conjunto contribui para a rejeição.

4.5 Aplicação  inferior  ao  mínimo  exigido  na  remuneração  dos 
profissionais do magistério com recursos do FUNDEB 

        Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

Elaborado  o  Anexo  V,  que  integra  o  relatório  de 
auditoria, demonstra-se que a Prefeitura Municipal de Paudalho 
aplicou  56,16%  dos  recursos  anuais  totais  do  FUNDEB  na 
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica 
em  efetivo  exercício  na  rede  pública,  não  cumprindo  a 
exigência de aplicação do percentual de 60%, conforme o Art. 
22 da Lei Federal n° 11.494/07 e Art. 60, XII, do ADCT.

O município de Paudalho apresenta o seguinte histórico de 
aplicação:

Exercício
Percentua
l

Fonte:  Relatórios  de 
Auditoria

2004 59,00% Processo TCE-PE n.° 0501511-0
2005 69,97% Processo TCE-PE n.° 0610049-1
2006 47,45% Processo TCE-PE n.° 0710015-2
2007 58,36% Processo TCE-PE n.° 0810057-3
2008 56,16% Processo TCE-PE n.° 0910053-2

Defesa: Alega que a auditoria não incluiu a despesa empenhada 
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para  pagamento  do  1/3  das  férias  dos  professores,  o  que 
implicaria na aplicação do percentual de 59,29%, apresentando-
se em valor ínfimo a menor. Alega que sua gestão vem cumprindo 
a determinação legal.

Análise: A série histórica demonstrada evidencia que apenas no 
exercício  de  2005,  primeiro  da  gestão,  o  percentual  foi 
cumprido.

Para  a  aferição  da  exatidão  dos  novos  números 
apresentados  seriam  necessárias  auditoria  e  verificação  dos 
respectivos  registros  contábeis  e  não  apenas  a  análise  de 
demonstrativos da auditoria e da defesa, o que é impossível na 
elaboração desta proposta. 

Sem nova auditoria, a irregularidade deve ser afastada.

4.6 Assunção de compromissos à conta do FUNDEB sem o devido 
lastro financeiro

Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo -  Item 3.3.5 
do Relatório

Conforme  o  relatório,  embora  o  município  de  Paudalho 
tenha cumprido o Art. 21, § 2.º, o Anexo IV, elaborado pela 
auditoria,  demonstra  também  a  realização  de  despesas  com 
recursos do Fundo sem lastro financeiro, evidenciado um saldo 
do FUNDEB negativo em -2,77%.

Este Tribunal já se pronunciou na decisão TC n° 1346/07, 
alertando para que o gestor público de recursos do FUNDEB não 
utilize  recursos  de  um  exercício  para  pagar  débitos  de 
exercícios  anteriores,  sem  que  tenha  sido  deixado  saldo 
comprometido  especificamente  para  tal  fim  no  exercício 
correspondente. Caso contrário, deverá ser recomposto o Fundo 
pelo  valor  despendido  com  despesas  que  não  tenham  deixado 
lastro financeiro para saldá-las.

Defesa: Alega que as despesas sem lastro financeiro foram 
pagas com verbas próprias do Município, não existindo qualquer 
irregularidade ante à garantia da integridade dos recursos do 
FUNDEB.

Análise:  A defesa se encaminha no sentido de que houve 
cumprimento da orientação de que trata a citada Decisão TC n° 
1346/07, todavia não há como se comprovar a efetividade dos 
pagamentos e dos valores empregados provenientes de recursos 
próprios do Município no âmbito desta Proposta de Voto.

Não  havendo  comprovação  em  contrário,  se  considera 
afastada a irregularidade apontada.

4.6 Irregularidades no Repasse do Duodécimo: repasse a menor e 
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descumprimento de prazo 
Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

Quanto  ao  valor  do  repasse,  confrontando-se  o  valor 
efetivamente repassado ao Poder Legislativo com o menor dos 
limites, ou  seja, com  o limite  constitucional, a  auditoria 
verificou  que  a  Prefeitura  Municipal  de  Paudalho  o  fez  a 
menor,  cumprindo  com  o  disposto  no  caput  do  Art.  29-A,  e 
incisos I a IV, da Constituição Federal.

Todavia, conclui o relatório, que mesmo assim “é passível 
de enquadramento como crime de responsabilidade do prefeito, 
com  fulcro  no  §  2°,  III,  do  mesmo  artigo  29-A,  da  Carta 
Magna”.

VALOR DO DUODÉCIMO REPASSADO À CÂMARA DE VEREADORES
ESPECIFICAÇÃO VALOR - R$
Limite Constitucional 1.434.392,44
Limite  da  Lei  Orçamentária  Anual 
(LOA)

1.800.000,00

Menor dos Limites 1.434.392,44
Valor Efetivamente Repassado à Câmara 
(Sem Inativos) 1.427.259,87

A auditoria constatou, ainda, que os repasses não foram 
efetuados  até  o  dia  20  de  cada  mês,  conforme  preceito  da 
Constituição  Federal,  acrescentando  “restando  caracterizado 
crime  de  responsabilidade  do  Sr.  José  Pereira  de  Araújo, 
Prefeito do Município de Paudalho. A Prefeitura Municipal de 
Paudalho não enviou o comprovante de repasse do mês de maio de 
2008.”

Foi ultrapassada a data nos meses de: “Janeiro – no dia 
22/01; Março – no dia 24/03; Abril (parcelado) – no dia 22/04 
(repassou 58,81%) e no dia 08/05 (repassou 41,19%); Julho – no 
dia 21/07; Setembro – no dia 22/09.”

Defesa: Alega que os atrasos foram de dois ou três dias, 
insignificantes.

Alega, ainda, que, “se o ente fiscalizador do executivo 
municipal  e  beneficiário  dos  repasses,  que  é  a  Câmara 
Municipal,  não  se  insurgiu  contra  os  atrasos”,  dado  a 
dificuldades  financeiras  expostas  pelo  Executivo,  não  houve 
intenção de obstaculizar o Legislativo.

Quanto ao valor, reafirma que repassado o menor não se 
infringiu a legislação. A diferença foi de pouca monta, não 
maculando as contas.

   Análise:  Esta  AUGE  considera  irrelevante  o  valor 
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apontado, desconsiderando a irregularidade apontada, acolhendo 
a argumentação da defesa. 

4.6 Inconsistências de informações contábeis  
       Responsáveis:  Prefeito  José  Pereira  de  Araujo  e 
Contadora Solange Celestina Silva

Verificou  a  auditoria  existirem  informações 
inconsistentes,  produto  de  deficiências  nos  procedimentos 
técnicos de registros dos fatos administrativos ocorridos ou 
irregularidades na elaboração e apresentação das informações 
contábeis.

Nos  termos  do  relatório  “algumas  dessas  ocorrências 
impedem  a  confiabilidade  das  informações  contábeis  sobre  o 
patrimônio  da  Prefeitura  e  as  falseiam  no  sentido  de  não 
evidenciar  a  real  situação  patrimonial  e  de  não  permitir 
apuração e análises corretas dos limites constitucionais, dos 
previstos na LRF e demais normativos.”

O Relatório relaciona algumas das ocorrências que mais se 
destacaram: 

a)-  O  saldo  da  conta  disponível  informado  no  Balanço 
Patrimonial de 2007, no valor de R$ 1.437.173,84, diverge do 
informado no Balanço Financeiro de 2008 (saldo proveniente do 
exercício anterior), registrado como de R$ 1.922.660,37.

b)- O saldo dos Restos a Pagar, R$ 2.179.512,08 (fls. 149 
a  166),  diverge  do  valor  do  saldo  do  Restos  a  Pagar 
Processados de 2008 no Demonstrativo da Dívida Flutuante, R$ 
1.970.820,65, fls. 36;

c)-  Não  contabilização  no  Demonstrativo  de  Despesas 
Consolidado, fls. 96 a 97, dos valores da contribuição dos 
servidores e patronal para o RGPS;

d)- Irregularidade na elaboração nos Relatórios Resumidos 
da Execução  Orçamentária e  nos Relatório  de Gestão  Fiscal, 
conforme se detalha nos itens 4.7.1 e 4.7.2 do relatório.

Conclui sugerindo “aplicação de multa ao Sr Marcone de 
Lima Barbosa, Prefeito.”

Defesa: Alega que “as irregularidades não se confirmam, 
as  informações  divergem  porque  a  administração  realizava 
correções”.

Aponta incorreção da auditoria ao sugerir a aplicação da 
multa a diverso Prefeito. 

Reafirma que o apontado se trata de erro formal, onde não 
se evidenciou dano ao erário por malversação e acrescenta não 
ser  responsabilidade  do  agente  político  a  escrituração 
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contábil, citando decisão deste Tribunal onde se recomenda ao 
Ordenador de Despesas a exigência ao profissional responsável 
pela contabilidade do cumprimento das normas técnicas.

Análise: A princípio, esclareço que entendo não ser o 
contador passível de responsabilização perante este Tribunal, 
pois atua como mandatário do seu contratante, a quem cabe a 
fiscalização e controle da execução dos serviços terceirizados 
a especialista. 

Quando muito entendo que, configurada a prática de atos 
lesivos,  procedimentos  antiéticos,  desempenho  infiel  de 
atribuições, dever-se-ia dar ciência ao Conselho Regional de 
Contabilidade,  órgão  regulador  do  exercício  da  profissão  o 
que, todavia, não foi o caso.

Quanto ao mérito da irregularidade é de se reconhecer o 
apontado,  considerando-se  inclusive  que  as  divergências  de 
saldo de disponibilidades e de encargos financeiros merecem 
acurado exame  para possível,  se for  o caso,  justificativa, 
responsabilização e regularização, para que seja realçada a 
verdadeira  posição  patrimonial  do  Município,  a  que  não 
adentrou a auditoria.

4.7 Irregularidade na apresentação do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal – 
item 3.2.1

        Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

A Prefeitura Municipal de Paudalho enviou os Relatórios 
Resumidos  da  Execução  Orçamentária  dos  seis  bimestres  do 
exercício 2008 dentro do previsto no Art. 3º da Resolução TC 
n.°  10/2005,  adotado  o  modelo  definido  pela  Secretaria  do 
Tesouro Nacional  e os  comprovantes de  sua publicação  foram 
enviados ao TCE.

Igualmente foram enviados os Relatórios de Gestão Fiscal 
dos dois semestres, em formulários que obedeceram ao modelo 
definido  pela  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  bem  como  os 
comprovantes  de  sua  publicação  foram  enviados  ao  TCE, 
ressalvando-se que o relativo ao segundo semestre foi enviado 
fora do prazo previsto no Art. 7º da Resolução TC n° 10/2005.

No RREO o relatório de auditoria analisou a existência de 
inconsistências no Demonstrativo do 6º bimestre/2008:

a)-  Divergência  no  Demonstrativo  da  Receita  Corrente 
Líquida em relação ao valor apurado no item 3.2.2 (Art. 53, I 
da LRF);

b)- divergência em relação aos valores apresentados na 
prestação de contas do Demonstrativo dos Restos a Pagar por 
Poder e Órgão (Art. 53, V da LRF);
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c)-  preenchimento  incompleto  e  contendo  informações 
divergentes em relação a prestação de contas do Demonstrativo 
Simplificado  do  Relatório  Resumido  de  Execução  Orçamentária 
(Art. 48 da LRF);

d)- foi omitida a contabilização da dívida junto a CELPE 
no montante de R$ 1.450.688,00, fls. 898;

e)- foi omitida a contabilização da dívida junto a Caixa 
Econômica  Federal,  relativa  ao  FGTS,  no  montante  de  R$ 
3.013.712,48, fls. 900.

Quanto ao  RGF relativo ao 2º semestre do exercício de 
2008, o relatório sintetiza as seguintes inconsistências:

a)- Divergência no Demonstrativo da Despesa com Pessoal, 
dos valores da Receita Corrente Líquida em relação ao valor 
apurado pela equipe de auditoria (Art. 55, I, “a” da LRF);

b)-  a  Prefeitura  não  enviou  o  Anexo  V  do  RGF  do  2° 
semestre de 2008 (Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa, 
Art. 55, III, “a” da LRF);

c)- divergência no cálculo da Dívida Consolidada Líquida, 
em relação ao valor apurado pela equipe de auditoria.

Defesa: Alega que não foi obtido em tempo hábil o valor 
da dívida com a CELPE e Caixa Econômica para compor o saldo da 
Dívida Fundada - RREO e da Dívida Fundada Consolidada – RGF.

Alude que no exercício de 2010 buscou intensivamente tais 
informações,  registrando,  todavia  que  o  Município  não 
ultrapassou o limite de endividamento.

Quanto às demais incorreções – Receita Corrente Líquida x 
Despesa de Pessoal, afirma que as distorções ocorridas foram 
corrigidas em relatórios posteriores.

Análise: Não se afasta a ocorrência das irregularidades 
apontadas,  uma  vez  que  foram  constatadas  no  ato  de 
fiscalização, denotando falta de controle interno eficiente.

Hipótese que entendo deve ser objeto de determinação.

4.8 Não cumprimento de determinações emitidas pelo TCE-PE 
Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

O  Demonstrativo  de  Acompanhamento  das  Determinações 
emitidas  por  esta  Corte  de  Contas  registra  49 
determinações/recomendações,  indicando  que  foram  atendidas 
93,87% das determinações/recomendações. 

Constata  a  auditoria  que  deixaram  de  ser  cumpridas 
principalmente aquelas que se referem à estrita obediência às 
determinações constitucionais quanto à aplicação de recursos 
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em educação, remuneração do magistério, repasse de duodécimos 
ao Poder Legislativo, observância ao princípio da licitação, 
criação e estruturação de sistema de controle interno.

Sugerida a aplicação de multa prevista no Art. 74, da 
LOTCE.

Defesa:  Alega  que as  determinações foram  exaradas nos  seis 
últimos meses do fim do seu mandato, sendo prazo muito curto 
para adequar a estrutura da administração para cumpri-las.

Ressalva que parte delas foi cumprida.

Análise:  Entendo  que  parte  da  defesa  procede,  todavia  o 
descumprimento  das  recomendações/determinações  não  se 
constitui no ato mais grave aqui apontado, mas o teor a que se 
referem,  pois  se  descumpriram  determinações/exigências  de 
natureza constitucional e legal, a que não pode se subtrair o 
gestor público.

4.10 Irregularidades nas contribuições para o RGPS – item 
3.5.2
        Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

De acordo com os Anexos IV-A e IV-B, fls. 967 a 969, 
apresentados na prestação de contas por exigência da Resolução 
TC 18/2009, constatou a auditoria a não contabilização e não 
recolhimento  da  contribuição  retida  dos  servidores  e  a 
contabilização  e  recolhimento  parcial  da  contribuição 
patronal.

 Declaração do Secretário Executivo de Administração e 
Finanças,  Sr.  Lucimário  José  da  Silva,  ratifica  a  omissão 
constatada (fls. 966). 

Verificou-se, ainda, a contabilização e recolhimento de 
forma  parcial  da  contribuição  patronal  sobre  a  folha  dos 
servidores. 

Nas  tabelas  abaixo  serão  detalhadas  as  contribuições 
previdenciárias não contabilizadas e não recolhidas, sendo que 
a contribuição patronal foi recolhida de forma parcial:

Contribuição dos Servidores 

Mês
Base  De  Cálculo 
(R$) Retida (R$)

Recolhida 
(R$)

Saldo  a 
Recolher 
(R$)

Tota
l  14.666.600,76

1.182.129,3
0 0,00

1.182.129,3
0
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Contribuição Patronal 

Mês

Base de
Cálculo (R$)

 Devida/Contabilizad
a
(R$)

Recolhida
(R$)

Saldo a
Recolher 
(R$)

Tota
l

14.666.600,7
6    3.079.966,15

912.822,3
6

    2.091.0
75,26

Adianta a auditoria que os Anexos IV-A e IV-B elaborados 
pelo  setor  de  contabilidade  não  incluíram  os  servidores 
contratados de forma temporária, pagos através de empenhos nos 
elementos 04 e 36 (fls. 2.857 a 3.124).    

Dessa  forma,  elaboraram-se  tabelas  com  o  cálculo  da 
contribuição  patronal  não  contabilizada  e  não  recolhida  ao 
RGPS sobre os servidores temporários:

Contribuição Patronal dos Contratados - Elemento 04 – 
fls. 2.857 a 2.909

 Ano/2
008

Base  de 
Cálculo (R$)

Devida(R$)
Recolhida
(R$)

Saldo  a 
Recolher 
(R$)

Total 2.648.898,38 556.268,66 0,00 566.268,66

Contribuição Patronal dos Contratados - Elemento 36 – fls.  2.910 a 3.124  

Ano/2008
Base  de  Cálculo 
(R$)

 Devida 
(R$)

Recolhida(R$
)

Saldo  A  Recolher 
(R$)

Total 991.277,83 208.168,34 0,00
            208.168
,34

Analisa  o  relatório  que  “os  valores  referentes  à 
contabilização das obrigações patronais não correspondem aos 
valores registrados no Demonstrativo de Despesas Consolidado 
(fls. 96-97).  A contabilização irregular das contribuições 
dos servidores e obrigações patronais dificulta a análise dos 
balanços e das despesas com pessoal, assim como contraria o 
Art. 85 da Lei Federal n° 4.320/64.

A falta de recolhimento ao RGPS das obrigações patronais 
devidas fere o Art. 22, I, da Lei Federal n° 8.212/91.”

E acrescenta: “de acordo como o que está informado nos 
Anexos IV-A e IV-B a contabilização a menor configura-se em 
“sonegação de contribuição previdenciária”, previsto no Art. 
337-A, inciso II do Código Penal. “

Defesa: Inicia-se com a afirmação de que a situação foi 
solucionada com a negociação.

Acrescenta que, não obstante, o Pleno deste Tribunal tem 

10



reconhecido  que  a  retenção  e  não  recolhimento  de  valores 
previdenciários não ensejam a rejeição de contas, trazendo à 
colação  várias  decisões  e  requerendo  dessa  forma,  seja 
“mantida a Jurisprudência desta Corte, por cautela, já que o 
parcelamento ilide a irregularidade.”

Análise: Foram anexados pela defesa os documentos de fls. 
4.419  a  4.457,  todos  emitidos  pela  Secretaria  da  Receita 
Federal –  Ministério da  Fazenda, relativos  a confissões  de 
dívida.

A retenção de valores descontados dos servidores e seu 
não  recolhimento  ou   a  omissão  da  obrigação  patronal, 
constituem irregularidade que, no futuro, implicarão em dano 
efetivo ao servidor, contribuinte que espera pelo prazo legal 
para a final contraprestação de suas contribuições ao longo de 
anos e acarretará injustificável ônus aos cofres públicos com 
o custeio de multas e juros sobre a dívida a ser constituída e 
cobrada por quem de direito, como se poderá analisar no caso 
presente, quando da realização das confissões de dívida.

Analisada  casuisticamente  a  posição  apresentada  pela 
Prefeitura  de  Paudalho,  se  tem  caracterizada  grave 
irregularidade  que  conduz  à  rejeição  das  contas, 
identificando-se  que  há  retenção  integral  dos  valores  de 
terceiros  –  contribuições  dos  servidores  –  Receita  Extra 
orçamentária  -  de  que  o  Município  é  mero  interveniente  na 
realização  dos  descontos,  cuja  obrigação  é  proceder  ao 
recolhimento nas datas pertinentes.

Grave também é o não cumprimento pelo Município das suas 
obrigações  patronais  enquanto  empregador,  correspondendo  à 
Despesa  Orçamentária,  que  deverá  estar  fixada  no  Orçamento 
Fiscal,  para  que  se  procedam  aos  empenhamentos  da  despesa 
incorrida.  Quando  não  saldada  no  exercício,  deverá  o 
correspondente valor ser inscrito em Restos a Pagar.

Acresce,  ainda,  que  a  auditoria  aponta  discrepâncias 
entre os  valores ditos  contabilizados e  o Demonstrativo  de 
Despesas  Consolidado  (fls.  96-97),  sem  que,  todavia,  hajam 
sido identificadas as origens. 

Registro que das contribuições previdenciárias patronais 
foram recolhidos R$ 912.822,36, que representa apenas 25,1% do 
total  devido  em  2008  (R$  3.636.234,81).  E  da  parte  dos 
servidores  nada  foi  recolhido  (0%)  do  total  devido  (R$ 
1.390.297,64). 

Mantida  a  irregularidade  de  natureza  grave  e  que,  no 
caso, motiva a rejeição das contas.

4.12Descumprimento do artigo 42 LRF – item 3.2.6
          Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

11



É vedado ao titular do Poder Executivo Municipal, nos 
últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação 
de despesa  que não  possa ser  cumprida integralmente  dentro 
dele,  ou  que  tenha  parcelas  a  serem  pagas  no  exercício 
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 
este efeito, conforme o Art. 42 da LRF.

Analisa o relatório que conforme o Balanço Financeiro 
Consolidado  do  exercício  de  2008,  fls.  25,  a  Prefeitura 
Municipal de Paudalho apresentava insuficiência financeira, só 
com  a  inscrição  dos  Restos  a  Pagar  dos  dois  últimos 
quadrimestres  de  2008,  no  valor  de  R$  2.155.636,83  e  da 
inscrição  do  Restos  a  Pagar  dos  exercícios  anteriores,  no 
valor de R$ 3.044.809,07. Com a inscrição na conta Depósitos 
do  valor  de  R$  1.182.129,30,  e  a   inscrição  de  outras 
obrigações  financeiras,  no  valor  de  R$  2.941.580,79,  a 
situação deficitária ficou mais evidente, em um montante de R$ 
8.043.467,75 ao final do exercício de 2008

Identifica a auditoria que a Prefeitura realizou neste 
período despesas novas, que a seu juízo “poderiam não ter sido 
realizadas:  refeições,  lanches,  publicidade,  festa  de  São 
João, dia de 7 de setembro, conforme tabela nos anexos XXII, 
XXIII  e  XXV  do  relatório,  no  valor  de  R$   1.200.356,39. 
Realizou também despesas com subvenção social no valor de R$ 
198.615,00, fls. 751 a 756, tudo alcançando o total de R$ 
1.398.971,39”.

Conclui  o  relatório  que  a  situação  acima  descrita 
configura “crime de assunção de obrigação no último ano de 
mandato ou legislatura”, conforme capitulado no Art. 359-C do 
Decreto Lei nº 2.848/40, acrescentado pela Lei nº 10.028/2000, 
sem prejuízo da sanção prevista no Art. 73, III, da Lei n° 
12.600/2004.

Defesa:  Argumenta que  não  ocorreu  insuficiência 
financeira,  uma  vez  que  o  valor  de  restos  a  pagar  de 
exercícios anteriores não poderia ser incluído no cálculo, uma 
vez que a LRF fala de despesas dos dois últimos quadrimestre. 
Acrescenta  que  os  depósitos  e  as  obrigações  financeiras 
relativas ao RGPS não foram empenhados, sendo depois objeto de 
parcelamento.

Informa  o  saldo  da  conta  Restos  a  Pagar  em  R$ 
1.370.484,41 e  não R$  2.155.636,83, justificando  que aí  se 
incluíam  débitos  junto  à  CELPE,  Telemar  e  Convênios  com  a 
União para a realização de obras que continuariam no exercício 
de 2009, merenda escolar e folha de pessoal de 2008, que por 
conta da redução do FPM não pode ser saldada, mas que Medida 
Provisória do Governo Federal recomendou “que as receitas do 
dia 10 de janeiro pertenciam ao exercício anterior, deveriam 
ser abatidas dos restos a pagar”.
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Ressalta que “a auditoria não identificou os restos a 
pagar concernentes aos convênios com a União, etc.,  para que 
dessa forma fossem abatidos do saldo.”

Análise:  A  argumentação  da  defesa  não  ilide  a 
irregularidade, ainda que se afaste o valor correspondente ao 
saldo da conta de restos a pagar de exercícios anteriores.

Verifica-se às fls. 36 vol. 01 dos autos que a inscrição 
dos Restos a Pagar do exercício de 2008 correspondeu a R$ 
1.970.820,65, que difere do apontado no cálculo da auditoria, 
R$ 2.155.636,83 (fls.3.403), referindo-se àquela relativa aos 
últimos dois quadrimestres.

Não há exatidão nos números apontados pela auditoria em 
confronto com as peças inseridas no processo, sem que se possa 
aferir a sua origem neste ato.

Quanto aos demais argumentos da defesa, não há elementos 
a comprová-los. 

Dado  o  comprometimento  das  finanças  municipais,  a 
repercutirem  sem  dúvidas  em  exercícios  seguintes,  seria 
necessário uma  detida análise, levantando-se a realidade dos 
números.

Mantida a irregularidade.

4.13Irregularidades em processos licitatórios 
Responsáveis: Prefeito José Pereira de Araujo e Membros da 
Comissão de Licitação: Juarez de Oliveira Gusmão Junior, 
Renato Gomes da Silva, Luci Francisca de Oliveira Andrade, 
Miriam Josefa da Conceição de Barros

Neste item o relatório apresenta subdivisões de acordo 
com os processos de licitação e  de inexigibilidade analisados 
em sua amostragem, como sejam:

4.13.1 Tomada de Preços para Transportes Diversos
4.13.2 Tomada de Preços  para o Transporte Escolar

Em ambas tomadas de preços o relatório aponta irregularidades 
quanto a:

a)- Ausência de Pesquisa de Mercado, estimando-se preços 
no edital, “sem nenhuma base de como foi estabelecido”;

b)  ausência  de  parecer  prévio  emitido  pela  assessoria 
jurídica sobre as minutas do edital e do contrato;

c)  indevida  inabilitação  de  empresa,  apesar  do 
cumprimento das exigências editalícias; 
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d) “indícios de acordo prévio entre os participantes e a 
Prefeitura, uma  vez que  todos os  participantes do  processo 
cotaram  somente  um  trecho,  não  existindo  competição  entre 
eles”;

e)  contrato  assinado  em  data  posterior  à  execução  de 
serviços  que  já  vinham  sendo  prestados  pelos  licitantes 
vencedores;

f)  pagamentos integrais do objeto em data anterior à 
celebração do contrato;

g) exigência de garantia a apenas um licitante;

   h)  indício  de  um  acordo  entre  os  participantes  ao 
cotarem  os  mesmos  preços  ”entre  os  participantes  e  a 
Prefeitura.” 

Inexigibilidades para contratação de artistas:

4.11.3  Inexigibilidade  001/2008  -  Festividades  de  São 
Sebastião –  sugerido o ressarcimento do valor contratual: R$ 
270.000,00

4.11.4 Inexigibilidade 002/2008 - Festividades carnavalescas - 
sugerido o ressarcimento do valor contratual: R$ 531.000,00

4.11.5  Inexigibilidade  013/2008  -  Festividades  de  Nossa 
Senhora  do  Rosário -  sugerido  o  ressarcimento  do  valor 
contratual: R$ 30.000,00 

Em todos os processos o relatório aponta irregularidades da 
mesma ordem, opinando pelo possível ressarcimento dos valores 
contratuais  despendidos  pelo  não  atendimento  aos  requisitos 
estabelecidos na norma legal pertinente:

• Os artistas não são consagrados pela crítica e nem pela 
opinião pública.

• A contratação não foi realizada através de empresário 
exclusivo,  sem  o  registro  de  empresário  exclusivo  dos 
artistas no Ministério do Trabalho. 

• Cartas de Exclusividade foram emitidas em Recife e no 
mesmo dia, sendo que algumas delas assinadas pela mesma 
pessoa, em alguns casos por até quatro artistas seguidos. 

• Ausência  de  comprovante  de  publicação  na  imprensa 
oficial.

• Ausência da justificativa do preço contratado.

• Realização de despesas com subvenção a culto religioso.

• A  contratação  não  foi  realizada  por  empresário 
exclusivo, todas as Cartas de Exclusividade foram emitidas 
em  Recife,  emitidas  no  mesmo  dia  (03/01/08),  sendo 
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assinadas não pelos artistas e sim por terceiros, tendo 
casos  de  uma  só  pessoa  assinando  por  oito  artistas 
diferentes. 

Defesa:  Rejeita  todas  as  apontadas  deficiências  na 
contratação dos  serviços de transporte, acrescentando que em 
nenhum  momento  foi  apontado  dano  ao  erário,  não  tendo  a 
auditoria  demonstrado  de  forma  alguma  que  os  preços  não 
condizem com a realidade; que foi emitido o devido parecer 
jurídico; que a empresa inabilitada não recorreu da decisão, 
sem que por este motivo seja responsabilizada a Comissão de 
Licitação; que não houve contestação ao Edital, o que implica 
aceitação pelos possíveis interessado; e que os procedimentos 
respeitaram os parâmetros legais e os princípios que regem a 
licitação.

Quanto  às  Inexigibilidades,  de  antemão  alega  que  a 
auditoria  “não  põe  em  dúvida  a  realização  dos  eventos.  Ou 
seja: todos os shows contratados foram realizados.”

Também,  “em  nenhum  momento  aponta  dano  ao  erário, 
locupletamento,  malversação  dos  recursos  públicos  ..., 
superfaturamento dos preços ou desvio de verbas públicas”.

Analisando  cada  uma  das  apontadas  deficiências,  anexa 
jurisprudência desta Corte em que  tais contratações têm sido 
objeto  de  recomendações  e  apenas  ensejado  o  julgamento  de 
contas pela regularidade, com ressalvas.

Análise: Quanto às licitações para serviços de transporte 
as falhas apontadas são de natureza formal do procedimento e 
assiste razão à defesa ao alegar a não identificação de dano. 
Quanto aos indícios de acordo prévio entre os licitantes, é 
matéria que foge à competência deste Tribunal. 

Quanto à contratação de artistas, tem entendido esta AUGE 
que  a  discussão  da  inviabilidade  de  competição,  da 
exclusividade de empresário e, sobretudo da consagração pela 
crítica especializada ou pela opinião pública não são de fácil 
caracterização  nos  contratos  municipais  para  realização  de 
festividades.

A consagração por crítica especializada refoge à realidade 
dos diversos municípios, muitos dos quais sequer possuem jornal 
diário  de  ampla  circulação,  quanto  menos  articulistas 
especializados na crítica artística.

Acolhendo-se  a  argumentação  da  defesa  e  manifestações 
anteriores desta AUGE, no sentido de que não foi discutido no 
relatório de auditoria o valor despendido com os festejos e 
nada  se  contestou  quanto  à  efetiva  realização  dos  shows 
contratados,  não  está,  na  hipótese,  caracterizado  dano  ao 
erário, pelo que afasto o valor apontado como ressarcível.
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A  subvenção  a  culto  religioso  será  tratada  adiante  em 
ponto específico.  

4.12     Despesas sem Licitação 

4.12.1  Despesas sem licitação com aquisições diversas 

A  auditoria,  realizada  in  loco,  identificou  despesas 
realizadas sem o devido processo licitatório, “caracterizando 
dispensa indevida, desrespeitando, desta  forma, o dispositivo 
constitucional do Art. 37, inciso XXI, da Carta Magna, assim 
como  o  disposto  no  Art.  89,  caput,  da  Lei  Federal   n.° 
8.666/93, bem como os Arts. 65 e 68 da Lei n.° 4.320/64 e o 
Art. 59, inciso III da Lei Orgânica desta Corte de Contas. 

Após analise dos empenhos emitidos, liquidados e pagos a 
credores diversos foi solicitada a devida informação sobre os 
procedimentos adotados, tendo o presidente da CPL esclarecido 
que “não tinham realizado nenhum tipo de processo licitatório 
para todos os credores citados (fls. 1031 a 1032)”.

A realização das despesas sem licitação alcançou o total 
de R$ 260.708,53, relativo à  manutenção de veículos, locação 
de  máquinas  de  terraplenagem  e  despesas  com  aquisição  de 
cadeiras escolares.

Conclui o relatório pela aplicação de multa nos termos do 
Art.73, inciso III da Lei n.° 12.600/04.

Defesa: Alega que algumas das aquisições de peças para 
manutenção de veículos se realizaram com base em registro de 
preços e outras o foram em caráter de emergência. Quanto à 
aquisição  de  cadeiras  escolares  houve  apenas  um  equívoco, 
tendo sido ultrapassado o valor da Carta-convite em pequena 
monta.

Salienta que a auditoria não contesta os valores, e como 
o  mais  importante,  não  caracterizou  prejuízos  aos  cofres 
públicos.

Análise: Em que pese a argumentação da inexistência de 
dano,  ficou  caracterizada  a  irregularidade  da  subtração  ao 
procedimento  licitatório.  A  continuidade/habitualidade  das 
aquisições  revela,  igualmente,  falta  de  planejamento, 
corroborando-se nas aquisições fragmentadas.

Mantida a deficiência, que contribui para o julgamento 
pela irregularidade das contas.

4.12.2    Despesas com Transporte sem Licitação

Conforme o relatório, apesar de a Prefeitura de Paudalho 
ter  realizado  duas  Tomadas  de  Preços  para  contratação  de 
Transporte (TP 01/2008 para Transporte Diverso - R$ 463.600,00 
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e  a  TP  02/2008  para  Transporte  Escolar  -  R$  321.200,00), 
conforme o planejado para o exercício de 2008, a análise das 
despesas com transporte evidenciou o pagamento a prestadores 
de  serviços  de  transporte  sem  o  devido  processo  legal  de 
licitação,  conforme  detalhado  no  Anexo  XIX  do  Relatório 
(cópias  de  empenhos,  fls.  1931  a  2046),  no  valor  de  R$ 
125.397,60.

Entende a auditoria ser o valor passível de ser devolvido 
ao erário, uma vez que “estas despesas já estavam sendo pagas 
de acordo com o planejado pela Administração Pública, conforme 
anexos XVI e XVII.”

Através do Ofício de fls. 875, a Prefeitura declarou a 
inexistência do devido processo legal na contratação desses 
prestadores de serviços, fls. 1.031 a 1.032.

De acordo com o relatório, o excesso ora apontado não 
integra os valores do item anterior. 

Defesa:  Alega  inexistir  o  apontado  pela  auditoria, 
fazendo  anexar  cópias  das  respectivas  licitações,  como 
argumenta.

Análise: Verificou esta AUGE que foi anexada relação dos 
processos licitatórios  de 2008,  mas não  foi identificado  o 
nome dos prestadores arrolados no Anexo XIX do relatório de 
auditoria.

Encontramos, inclusive, partes da relação anexada pela 
defesa, apresentadas em duplicidade.

As  cópias  de  contratos  individuais  de  prestação  de 
serviços de transporte anexadas não encontram identidade com 
os  nomes  arrolados  no  Anexo  XIX.  Apenas  em  algumas 
identificamos licitantes vencedores da TP 01/2008.

Preliminarmente,  entendo  procedente  a  irregularidade 
quanto à não realização de licitação.

Por outro lado, a linguagem do relatório de auditoria se 
encaminha  no  sentido  do  possível  pagamento  de  despesas  em 
duplicidade, quando afirma “estas despesas já estavam sendo 
pagas de acordo com o planejado pela Administração Pública”, 
sem  que  se  comprove  a  efetividade  da  realização  do  mesmo 
serviço. 

Não foi possível identificar a prática de duplicidade, 
evidenciando-se  uma  grande  pulverização  de  prestadores  de 
serviço e em alguns dos históricos percebe-se o pagamento de 
serviços   que  entendo  não  planejáveis,  por  emergentes 
necessidades.

Dessa  forma,  mantida  a  irregularidade  quanto  à  não 
licitação,  que  contribui  para  o   julgamento  pela 
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irregularidade das contas. Afastada a imputação de débito.

4.13  Despesa com transporte escolar fora do período letivo

O objeto da Tomada de Preços 01/2008, fls. 1608 (a mesma 
TP analisada no item 4.11.2), é a contratação de pessoa física 
ou empresa para prestação de serviços de locação de veículos 
destinado ao transporte escolar, no exercício 2008, de acordo 
com as especificações contidas nos Anexos I e II, do Edital. 

O contrato prevê um período de 10 meses, porém só foi 
assinado no dia 20/03/08, com vigência até o dia 31/12/08. 

No Anexo I, fls. 1.618, consta que a locação dos veículos 
será  remunerada  através  do  pagamento  de  diárias,  com 
quantidades previamente estipuladas para atender à demanda. 

Solicitado o calendário letivo oficial do exercício 2008, 
fls. 1.624 a 1.625, verificou-se que até o dia 31/12/2008 o 
número de dias letivos seria de 176. 

Após  análise  de  todos  os  pagamentos  feitos  aos 
contratados  através  da  TP  01/2008,  tabela  no  Anexo  XVIII, 
constatou-se que o pagamento aos prestadores não aconteceu em 
função dos dias letivos.  

Cita o relatório, como exemplo, o mês de julho de 2008, 
em que foi pago à contratada Valdenice da França da Silva a 
prestação de serviços por 31 dias úteis, quando de acordo com 
o calendário letivo oficial, só ocorreram 17 dias letivos no 
mês. Isto se repetiu com outros prestadores, conforme tabela 
no Anexo XVII.

De  acordo  com  a  tabela  constante  do  Anexo  XVIII,  e 
levando-se em conta o preço contratado, o valor da diária, o 
valor pago mensalmente e o número de dias letivos mês a mês do 
exercício 2008, após a assinatura dos contratos (20/03/08), 
encontrou-se um excesso pago aos prestadores de serviços no 
valor total de R$ 82.540,85, devendo ser imputado ao prefeito 
do Município, o Sr. José Pereira de Araujo, o ressarcimento ao 
erário. 

Entende  a  auditoria  que  “o  serviço  estava  sendo  pago 
independentemente de ser realizado, contrariando assim o § 2° 
do Art. 63 da Lei 4.320/64, o que constitui Ato de Improbidade 
Administrativa a todos que causarem lesão ao erário, seja por 
ação ou omissão, conforme Art. 10° da Lei 8.429/92.”

O relatório esclarece que a tabela do Anexo XVIII foi 
elaborada a partir do banco de dados do Sistema Integrado de 
Orçamento e Contabilidade Pública – SIORCONP, fornecido pela 
empresa  Systema  Informática,  repassado  pela  Gerente  de 
Contabilidade da  gestão atual,  Srª Rubiani  Antunes,  razão 
pela qual os textos estão conforme os registros dos empenhos 
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emitidos a época. 
Defesa:  Alega  que  durante  o  mês  de  julho  as  escolas 

continuam funcionando, com servidores trabalhando, diretoria 
adotando providências e o serviço de transporte continua lhes 
sendo prestado.

 Contesta serem os pagamentos indevidos já que foram os 
serviços prestados e a  “auditoria não verificou in loco se 
foram prestados, se houve benefício a terceiros, etc., apenas 
continua a fazer suposições. A licitação não foi questionada 
pelo TCE, que foi convocado a comparecer.

Análise:  A  argumentação  da  defesa  não  ilide  a 
irregularidade. 

A leitura do contrato deixa claro que as diárias seriam 
devidas no transporte efetuado nos dias letivos. 

O  número  de  veículos  contratados  (10  ônibus  com 
capacidade  mínima  de  44  passageiros  e  02  vans/kombis,  com 
capacidade  para  12  passageiros)  revela  a  necessidade  de 
transporte de alunos.

Ainda que diretores e servidores outros continuassem em 
suas  atividades,  desnecessário  se  revela  o  quantitativo  de 
veículos de capacidade elevada. 

 Não milita em favor da defesa o argumento da comprovação 
da não realização do serviço, mas em contrário, o pagamento 
indevido, não legitimado contratualmente.

Desta  forma  entendo  mantida  a  irregularidade  e  a 
necessidade de ressarcimento do valor de R$ 82.540,85.

4.15  Reajuste com aluguel de forma irregular 
            Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

A Prefeitura é locatária do imóvel no centro da cidade de 
Paudalho/PE, onde  funciona, desde  2005, um  anexo da  Escola 
Municipal Genilda Martins, com dez salas de aula.

Verificou a auditoria que de janeiro a maio de 2008 o 
imóvel estava alugado pelo valor de R$ 2.000,00 (fls. 1.874 a 
1.881), e nos meses de  junho a dezembro de 2008 pelo valor de 
R$ 3.771,42 (fls. 1.812 a 1.873), representando um reajuste de 
88,57%. 

A cláusula segunda, § 2°, do contrato celebrado prevê 
como  forma  de  reajuste  os  índices  oficiais  da  Lei  do 
Inquilinato e  conforme  CI  n.°  282/2009  GAB/Secretaria,  o 
índice de reajuste é o IPC (fls. 1.877)

Verificou  a  auditoria  no  site 
http://www.calculos.com/aluguel20.php?ind=ipc_fipe (fls. 
1.882) que o reajuste deveria ter sido no percentual de 5,41%, 
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a vigorar por 12 meses, ou seja, de junho de 2008 a maio de 
2009. 

Analisa o relatório que desta forma o valor excedente, R$ 
11.642,54,  é  passível  de  devolução  aos  cofres  municipais, 
conforme prevê o Art. 12, II, da Lei 8.429/92, e configura 
indícios  de  ato  de  improbidade  administrativa,  previsto  no 
caput do Art. 10, da Lei n.° 8.429/92. 

Acrescenta,  ainda,  que  o  Contrato  não  atende  aos 
requisitos da Lei 8.666/1993.

Defesa: Argumenta que teve que aceitar as condições da 
locadora,  que  recusou  a  adoção  de  índices  oficiais  para  o 
reajuste,  justificando  que  faltando  sete  meses  para  o 
encerramento do ano letivo não poderia providenciar a locação 
de outro imóvel, tempestivamente, sem prejudicar centenas de 
alunos.

Justifica os valores pagos considerando as condições 
especiais e instalações próprias para escola de bom nível de 
acomodações, onde já funcionara também uma escola, poupando-se 
o Município em despesas de adaptação do imóvel.

Análise:  É  de  se  considerar  a  argumentação  da 
necessidade de não se interromperam os dias de aula para a 
obtenção/aluguel  de  novo  espaço,  todavia  na  defesa  dos 
interesses municipais deveria a Prefeitura atuar com cuidado, 
preservando  o  patrimônio  municipal  e  obtendo  negociação 
adequada, pois há instrumentos judiciais e processuais para 

Mês Valor  pago 
(R$)

Valor 
corrigido 
(IPC)

Excesso pago

Junho R$ 3.771,42 R$ 2108,20         R$ 
1.663,22

Julho R$ 3.771,42 R$ 2108,20         R$ 
1.663,22

Agosto R$ 3.771,42 R$ 2108,20         R$ 
1.663,22

Setembro R$ 3.771,42 R$ 2108,20         R$ 
1.663,22

Outubro R$ 3.771,42 R$ 2108,20         R$ 
1.663,22

Novembro R$ 3.771,42 R$ 2108,20         R$ 
1.663,22

Dezembro R$ 3.771,42 R$ 2108,20         R$ 
1.663,22

EXCESSO TOTAL A SER DEVOLVIDO
    R$ 
11.642,54

20



que se obtenha tal intento.

É  desarrazoado  submeter-se  o  interesse  público 
municipal  à  vontade  particular,   desobedecendo-se  regra 
estipulada contratualmente, pelo que acompanho a auditoria na 
imputação do débito no valor de R$ 11.642,54.

4.16.1 Despesa com publicidade sem o devido processo 
legal 
4.15.2 Despesa  com  publicidade  sem  a  comprovação  de 
conteúdo 
Responsável: Prefeito  José Pereira de Araujo      
  

De acordo com o relatório, a Prefeitura realizou serviços 
de  comunicação  e  publicidade  sem  nenhuma  formalização, 
conforme  empenhos  que  relaciona  na  Tabela  XXII,  anexa  ao 
relatório.

 Conforme declaração do Sr. Juarez de Oliveira Gusmão 
Junior,  fls.  1.301  a  1.032 (1.301  a  1.302  acho  eu) os 
contratos foram feitos de forma verbal. 

A  Prefeitura,  através  do  gerente  de  contabilidade  do 
exercício  2008,  Osvaldo  José  Vieira,  anexou  uma  declaração 
informando  que  não  fora  realizada  nenhuma  campanha 
publicitária no exercício (fls. 845).  

Ao  analisarem-se  as  despesas  discriminadas  no  citado 
Anexo XXII constatou-se a sua realização, embora não constem 
dos respectivos empenhos os elementos que permitam examinar o 
conteúdo  da  mensagem  veiculada,  o  que  contraria  também 
disposição  do  Art.  5º  da  Resolução  n°  05/91,  que  exige  a 
anexação do conteúdo veiculado às prestações de contas (fls. 
2.567 a 2.755).

Destarte entende o relatório que o valor despendido de 
R$ 66.250,00 é passível de devolução aos cofres públicos, uma 
vez que “o gestor contrariou o Princípio da Legalidade, agiu 
da forma que achou conveniente e oportuno”.

Defesa:  Alega  o  defendente  que  “realizou  Convênios  e 
Contratos  com  estes  credores,  mas  sem  poder  juntar  os 
documentos  comprobatórios,  pois  requisitados  junto  à 
Prefeitura os mesmos não foram entregues”.

E acrescenta que “a auditoria não contesta os valores 
pagos” e “que não houve prejuízos aos cofres públicos”.

Afirma, ainda, “que não foi apontado qualquer indício de 
utilização de verba para promoção pessoal”, pois entender de 
forma diversa implica em afronta ao princípio constitucional 
da presunção da inocência”
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Análise: Mais uma vez entendemos que, por presunção, não 
havendo  prova  em  contrário,  não  se  poderia  exigir 
ressarcimento por suposta promoção pessoal de publicidade cujo 
conteúdo é desconhecido.

O que se constatou foi a informalidade da contratação do 
agente  e  não  anexação  do  dito  conteúdo  da  mensagem 
publicitária.

Desta  forma,  afirmando  o  relatório  que  o  serviço  foi 
prestado,  afasto  a  imputação  do  débito,  mantida  a 
irregularidade  de  desobediência  aos  ditames  do  procedimento 
licitatório  cabível  e  pela  omissão  de  comprovação  da(s) 
matéria veiculada(s). 

4.17   Classificação incorreta da despesa com pessoal 
          Responsável: José Pereira de Araujo

Verificou-se que o setor de contabilidade registrou as 
despesas  com  médicos,  enfermeiros,  auxiliar  de  enfermagem, 
estagiários na área de saúde pública, motoristas, serventes, 
cozinheira,  atendentes  de  PSF,  dentre  outros  no  Elemento 
339036 – Outros Serviços de Terceiros “Pessoa Física” (fls. 
2.910 a 3.124). 

Tal sistemática contraria disposição da Lei Complementar 
n° 101/00 – LRF, no sentido de que a despesa com terceirização 
de  mão  de  obra  em  substituição  de  servidores  e  empregados 
públicos  deve  ser  contabilizada  como  “Outras  Despesas  de 
Pessoal”. 

Salienta  o  relatório  a  relevância  do  equívoco  da 
classificação adotada pela Prefeitura, uma vez que teve como 
consequência  a  apresentação  de  um  montante  da  despesa  com 
pessoal  sub-representado,  afetando  qualitativamente  os 
demonstrativos contábeis do Poder Executivo, especialmente o 
Relatório de Gestão Fiscal – RGF e os Relatórios Resumidos da 
Execução Orçamentária – RREO. 

O valor que despendido in casu foi de R$ 1.017.927,83, 
conforme levantamento feito nos demonstrativos de pagamentos 
emitidos  pela  gerente  de  contabilidade,  Srª  Rubiani,  fls. 
2.910 a 3.124.

Opina a auditoria  pela aplicação de multa ao prefeito de 
Paudalho, Sr. José Pereira de Araujo, nos termos do Art. 73, 
inciso  I,  da  Lei  12.600/04,  Lei  Orgânica  do  TCE/PE, 
recomendando, ainda,  o envio deste relatório para a Receita 
Federal do Brasil, que fiscaliza a contribuição dos servidores 
para o RGPS, pois esta prática reduz a Despesas com Pessoal e 
o valor da contribuição devida a previdência.”

Defesa:  Alega que a auditoria incluiu despesas que não 
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deveriam compor a rubrica despesas de pessoal, mas que mesmo 
havendo errônea classificação por parte da Prefeitura, ainda 
assim  se  teria  consubstanciado  falha  apenas  formal,  não 
representando dano ao erário.

Análise:  Não  procedem  as  justificativas.  Mantida  a 
irregularidade que contribui para a rejeição das contas.

4.17       Despesas  que  infringiram  a  Lei  9504/97  (Lei 
Eleitoral)
4.17.1  Contratação de pessoal em período em que é vedado 
pela Lei Federal 9.504/97
             Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

Conforme cópias das folhas de pagamento de pessoal do 
exercício  de  2008,  obtidas  no  Departamento  de  Pessoal  da 
Prefeitura Municipal de Paudalho, fls. 1.033 a 1.058, resumos 
dos meses de janeiro a dezembro de 2008, inclusive o 13°, 
constatou-se que a Prefeitura aumentou o número de servidores 
no período proibido pelo Art. 73, inciso V, da Lei 9.504/97.

Quadro  elaborado  pela  auditoria  detalha  o  aumento  de 
servidores no período citado na Lei, ou seja, três meses antes 
e três meses depois da eleição, verificando-se que:

• A Prefeitura teve um maior número de servidores em 
setembro e outubro, respectivamente 1.401 e 1.431.

• O número de contratos temporários aumentou de agosto 
para setembro, passando de 302 para 321.

• O  número  de  estatutários  foi  maior  em  outubro,  e 
também o maior número de cargos de confiança, reduzindo-
se nos meses seguintes de 2008.

• No início do ano de 2008 a Prefeitura não tinha nenhum 
servidor contratado via CLT, sendo contratados a partir 
de  maio,  atingindo  o  maior  número  de  contratados  em 
outubro de 2008.

Em função da infração ao normativo eleitoral recomenda-se o 
envio deste relatório ao Tribunal Regional Eleitoral.

Defesa: Alega que no período de sua gestão o então Prefeito 
realizou  três  concursos  públicos,  donde  o  aumento  de 
estatutários se deu por concurso homologado em 2007; quanto 
aos  cargos  comissionados,  inexiste  vedação;  as  contratações 
pela  CLT  atenderam  à  necessidade  excepcional  de  serviços, 
sendo temporárias.

Enfim alega que o simples exame da folha não poderia 
levar ao apontamento de irregularidade, sem a verificação da 
origem de cada inserção de novo servidor.
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Análise: Inexistindo prova em contrário, acolho a argumentação 
da defesa.

4.17.3 Despesas com publicidade em período vedado pela 
Lei 9.504/97
            Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

Conforme relaciona o Anexo XXII do relatório de auditoria 
e cópias anexadas dos empenhos, fls. 2.567 a 2.755, constatou-
se a realização de despesas com publicidade e propaganda no 
valor  de  R$  18.100,00,  no  período  vedado  pela  legislação 
eleitoral, como seja nos três meses que antecedem a eleição.

Em função da infração ao normativo eleitoral recomenda-se 
o envio deste relatório ao Tribunal Regional Eleitoral.

Defesa: Não há pronunciamento.

Análise: É pertinente o conhecimento ao Tribunal Regional 
Eleitoral.

Quanto ao aspecto do conteúdo da despesa o relatório nada 
avança, mas afirmando a sua realização, não oferece elementos 
para caracterizar a existência ou não de promoção pessoal.

4.18Despesas com subvenção social a culto religioso
          Responsável:José Pereira de Araujo
        

Verificou  a  auditoria  a  realização  de  despesas  que 
entende como subvenção a culto religioso, como contratação de 
carro de som para acompanhar procissão, locação de toldos para 
a realização do evento religioso, contratação de palco e som, 
contratação de shows através de inexigibilidade, entre outras 
despesas  sem  finalidade  pública  vetada  pela  Constituição 
Federal. 

Diz o relatório, “ao realizar as despesas citadas para a 
realização  do  evento,  revelou  apoio  indevido  a  culto 
religioso,  atitude  incompatível  com  o  estado  laico 
estabelecido pela Constituição Federal.

Ante o exposto, considerou-se estas despesas indevidas, 
devendo  o  montante  de  R$  516.016,30  ser  objeto  de 
ressarcimento  aos  cofres  municipais,  cuja  responsabilidade 
imputa-se ao Ordenador de Despesas a época, o Prefeito Sr. 
José Pereira de Araujo (Anexo XX e cópias de notas de empenhos 
às fls. 1.911 a 1.919).

Defesa: Alega tratarem-se de despesas para a festa do 
padroeiro do Município, que se repete anualmente. Argumenta 
longamente  sobre  o  significado  da  manutenção  da  tradição 
herdada  desde  o  Brasil  Colônia,  a  religiosidade  sempre 
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presente na história do País que se revela no preâmbulo da 
constituição e até nas cédulas do dinheiro.

Argumenta  que  a  auditoria  confunde  a  subvenção  com  a 
proteção e apoio às tradições e  celebrações do povo, citando 
as celebrações populares nas festas de padroeiros como N. Sra. 
do Carmo, N. Sra. da Conceição, Missa do Vaqueiro, feriado 
nacional da festa de N. Sra. Aparecida e todas as Prefeituras 
participam,  apoiando,  sem  que  isto  lhes  repercuta  como 
irregular.

Análise:  Verificando  as  notas  de  empenho,  pelo  seu 
histórico  se  evidencia  que  no  cômputo  total  da  despesa 
apontada como irregular constam despesas com contratação de 
artistas  para  os  festejos,  a  par  daquelas  destinadas  ao 
acompanhamento de procissões.

Tais colaborações do poder público são encontradas amiúde 
em  todos  os  municípios  e  capitais  dos  Estados.  Não  vejo 
comprometimento do estado laico.

Entendo pertinente a ordem de argumentação apresentada 
pela defesa, afastando a imputação do débito.

4.20    Renúncia  de  receita  –  IRRF  não  descontado  de 
prestadores de serviços

          Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

Constatou-se  que  a  Prefeitura  Municipal  de  Paudalho 
realizou pagamentos a prestadores de serviços e não realizou o 
devido desconto na fonte do valor do imposto de renda, que 
pertence  ao  município,  caracterizando  assim  renúncia  de 
receita (Anexo XXII), que alcançou  o montante de R$ 4.931,55, 
entendendo a auditoria a necessidade do seu ressarcimento aos 
cofres  públicos  (fls.  1.893  a  1.910  e  nas  fls.  2.756   a 
2.758).

Defesa: Não se pronunciou.

Análise: Afasto a imputação de ressarcimento, adotando 
jurisprudência majoritária deste Tribunal. Contudo, permanece 
a irregularidade. 

4.20   Despesa sem finalidade pública 
       Responsável: José Pereira de Araujo

  
Constatou a auditoria através do histórico do Empenho n° 

120/000, no valor de R$ 1.200,00, o pagamento à jornalista 
Lorena Sodré Barbier, para realizar a cobertura do Carnaval de 
2008 (fls. 3.389 a 3.390).

Conforme  termos  do  relatório  a  jornalista  foi  “ 

25



contratada de forma direta, sem contrato e sem nenhuma regra 
de  como  seria  realizada  a  cobertura  do  carnaval  e  qual  o 
produto da mesma a ser apresentado.” 

Constatou-se  que  o  pagamento  foi  realizado  sem  a 
assinatura de qualquer recibo ou emissão de nota fiscal de 
serviço,  constando  da  Nota  de  Empenho  apenas  o  nome  da 
servidora que o elaborou, “sem a assinatura do ordenador de 
despesas autorizando o pagamento e, nem do responsável pela 
sua regular liquidação.” 

Conclui a auditoria que o valor pago, R$ 1.200,00, é 
passível de devolução ao erário.

Defesa: Ressalta  a  figura  da  jornalista  e  que  a 
contratação não foi maculada, uma vez que se tratou de um 
único  pagamento,  por  um  único  serviço  prestado,  cuja 
assinatura na Nota de Empenho é hábil à sua comprovação.

Análise: Procede  todo  o  apontado  pela  auditoria  e  ao 
contrário do que diz a defesa, não há assinatura/recibo da 
credora.

O que aqui se anexou não tem qualquer legitimidade como 
documento de despesa. Apenas a cópia do cheque prova que se 
pagou.

Mantida a irregularidade e o necessário ressarcimento.

4.21       Despesas indevidas com refeições
              Responsável: José Pereira de Araujo

Verificou-se que a Prefeitura realizou despesas com o 
fornecimento de refeições para servidores e terceiros (fls. 
3.236 a 3.388), assim como para inauguração do posto do Banco 
do  Brasil  (fls.  3.360  a  3.362)  e,  ainda,  “com  lanches, 
cerveja, Rum Montila, Pitu e  Vodka, no restaurante JJ do 
Nascimento Junior Restaurante”, conforme fls. 3.319 a 3.320, 
estando discriminadas no Anexo XXIII do relatório.

Inexistindo finalidade pública, nem previsão legal para 
as  mesmas,  entende  a  auditoria  que  estas  despesas  são 
indevidas,  configurando  indícios  de  atos  de  improbidade 
administrativa previstos na Lei n° 8.429/92, e contrariando os 
Princípios  da  Impessoalidade  e  da  Legalidade,  previstos  na 
Constituição Federal, Art. 37, caput, devendo ser ressarcidas 
ao erário municipal, no montante de R$ 50.395,40.

Defesa:  Argumenta que pelos empenhos se pode verificar 
que  as  refeições  foram  concedidas  a  servidores  quando 
trabalhavam  em  horas  extras,  para  reuniões  de  secretários, 
para ações de saúde no combate a AIDS, dengue, vacinação, para 
a guarda municipal nos dias de Momo e até para servidores que 
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participaram de cursos do TCE.

Ressalta que é sabido que Tribunais, Assembléia, Governo 
do  Estado  fornecem  refeições  e  “coffee  breaks”  em  suas 
solenidades ou em recepções a autoridades, hipóteses em que 
não  tiveram  suas  cotas  rejeitadas.  Portanto,  inexistiu 
irregularidade.

Análise:  Não  enxergo  improbidade,  nem  hipótese  de 
ressarcimento de valores aos cofres municipais, considerando-
se o que argumenta o Defendente.

Ademais  seria  necessário  que  fosse  analisada  a 
formalização da despesa, no cumprimento dos seus estágios e, 
quando cabível, o processo licitatório, o que não foi objeto 
de verificação.

4.22Despesa Irregular com Exoneração de Cargo Comissionado
          Responsáveis: Prefeito José Pereira de Araujo, Ana 

Beatriz  Cavalcante  Pontes  de        Melo,  Juarez  de 
Oliveira Gusmão Junior

De acordo com o relatório a Sra. Nadjane Arcanjo Neves, 
ex-Secretaria de Saúde, foi exonerada no dia 11 de junho e o 
Sr. Daniel José Batista Junior foi nomeado para o mesmo cargo 
no dia 12/05/08, através da Portaria n° 1.32/2008, fls. 13.

Constatou-se o pagamento da exoneração da ex-Secretaria 
da Saúde através do Empenho n° 1.178/000, fls. 3.391 a 3.393, 
no valor de R$ 8.330,01, conforme detalhamento do termo de 
rescisão  em  anexo  ao  empenho,  assinado  pelo  Sr.  Juarez  de 
Oliveira  Gusmão  Junior,  onde  se  verificaram  as  seguintes 
irregularidades:

a)- A data da exoneração ali informada é de 18/05/08, 
quando no dia 12/05/08 a Prefeitura já tinha outro Secretário 
de Saúde nomeado, cuja portaria entrou em vigor naquela mesma 
data.

b)-  O  subsídio  relativo  ao  mês  de  maio  foi  pago 
integralmente e não na devida  proporcionalidade dos 11 dias 
trabalhados - Valor a maior de R$ 2.291,30;

c)- As férias proporcionais e o 13° proporcional foram 
calculados na proporção de 5/12 avos, e não na proporção de 
4/12 avos, pois o período trabalhado não ultrapassou o 15° dia 
do mês - Valor a maior de R$ 301,07, mais R$ 301,07.

d) O cálculo de 1/3 de férias foi realizado erroneamente, 
pois a servidora não tinha férias vencidas, conforme o próprio 
termo  de  rescisão  citado,  devendo  ser  observada  a  devida 
proporcionalidade - Valor a maior de R$ 1.304,98.

Face a essas inconsistências, a auditoria aponta um valor 
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a maior a ser ressarcido ao erário municipal de R$ 4.198,42, 
entendendo que “configurou-se indícios de atos de improbidade 
administrativa previstos na Lei n.° 8.429/92, Art. 10, IX”.

Defesa: Alega  não  ser  o  fato  imputável  ao  Prefeito 
Municipal, uma vez que não é seu encargo a emissão de folhas 
de  pagamento,  devendo  a  responsabilidade  ser  atribuída  aos 
servidores de Recursos Humanos da Prefeitura.

A Sra. Ana Beatriz Cavalcante Pontes de Melo, Secretária 
de Saúde, apresentou defesa às fls. 4.291//4.293, em que alega 
não lhe poder ser atribuída a responsabilidade, haja vista não 
fazer  parte  de  suas  atribuições  a  apuração  de  valores 
rescisórios e que, recebidos os cálculos efetuados pelo Sr. 
Juarez  Oliveira  Gusmão  Jr.,  apenas  assinou  a  liberação  do 
recurso, uma vez já homologada a rescisão. 

Análise: A defesa do Prefeito, embora transcreva decisão 
do TRF da 5ª Região, que afasta a responsabilidade pessoal de 
Prefeito,  não  leva  em  conta  que  a  decisão  excepciona  a 
hipótese  de  os  servidores  municipais  haverem  agido  ou  se 
omitido por determinação do Chefe do Executivo, o que requer a 
devida comprovação.

A defesa da Sra. Ana Beatriz esclarece que a autorização 
de pagamento foi de sua lavra, como gestora do Fundo Municipal 
de Saúde,  razão pela qual entendo que deve o débito deve lhe 
ser  imputado,  ressalvando-lhe  o  direito  à  ação  regressiva 
contra a real beneficiária.

4.23 Remuneração irregular de Secretário Municipal
Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

Constatou-se  o  pagamento  ao  Secretário  Municipal  de 
Saúde,  Romualdo  Henrique  Viegas  Rangel  (fls.  809),  de  uma 
gratificação  chamada  de  retroprodutividade,  nos  meses  de 
agosto e setembro de 2008, no valor de R$ 1.350,00 por mês.

Como o analisa a auditoria “gratificações essas que foram 
somadas ao subsídio a que tem direito o Secretário Municipal, 
contrariando assim o § 4°, Art. 39 da Constituição Federal, 
devendo  ser  devolvidos  ao  erário”,  uma  vez  que  está 
estabelecido que os Secretários Estaduais e Municipais serão 
remunerados  exclusivamente  por  subsídio  fixado  em  parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono,  prêmio,  verba  de  representação  ou  outra  espécie 
remuneratória.

Conclui a auditoria que os valores “devem ser devolvidos 
ao erário, e o débito deverá ser imputado ao ordenador de 
despesa, no valor de R$ 2.700,00”.

Defesa:  Alega  não  ser  o  fato  imputável  ao  Prefeito 
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Municipal, uma vez que não é seu encargo a emissão de folhas 
de  pagamento,  devendo  a  responsabilidade  ser  atribuída  aos 
servidores de Recursos Humanos da Prefeitura.

Análise: Embora transcreva decisão do TRF da 5ª Região, 
que afasta a responsabilidade pessoal do Prefeito, a defesa 
não leva em conta que a mesma decisão excepciona a hipótese de 
os  servidores  municipais  haverem  agido  ou  se  omitido  por 
determinação do Chefe do Executivo.

Não  cuidou  a  auditoria  de  verificar,  nem  a  defesa 
comprovou, se o pagamento das gratificações se deu através de 
ato/portaria concessiva, emitida pelo Chefe do Executivo.

Desta forma, entendo que deve o valor ser restituído pelo 
então Prefeito, na qualidade de ordenador da despesa, cabendo-
lhe  ação  regressiva  contra  o  real  beneficiário,  o  então 
Secretário de Saúde.

DO LAUDO DE AUDITORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Conforme o Laudo de Auditoria  “o objeto de análise de 
obras  constitui-se  das  obras  e/ou  serviços  de  engenharia 
relacionados e caracterizados a seguir”:

RELAÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS SELECIONADOS

Ref
.

Licitaç
ão
(Tipo/N
º)

Discriminação 
Resumida

Valores (R$)

RecursosContrata
dos

Despendi
dos  no 
exercíci
o

01 TP 
02/2006

Esgotamento 
Sanitário do Bairro 
Jardim Primavera 

844.137,
73

29.294,9
4 FUNASA

02 TP 
03/2007

Construção  de  46 
Casas  Populares  no 
Loteamento  Chã  de 
Pinheiro  

    508.
288,96 0,00 CEF/MinCid

ades

03 TP 
01/2008

Construção  de  48 
Casas  Populares 
Loteamento 
Primavera

    679.
592,90 0,00 CEF/  Min. 

Integração

04 Dispens
a

Serviços  de 
Terraplenagem  do 
Loteamento 
Primavera

14.680,0
0

14.680,0
0

Recursos 
Próprios

05 CV 
09/2008

Construção  de 
alambrado  de  03 
quadras

144.950,
26

58.769,2
1

Recursos 
Próprios
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Ref
.

Licitaç
ão
(Tipo/N
º)

Discriminação 
Resumida

Valores (R$)

Recursos
06 TP 

05/2008

Construção  da 
Academia  das 
Cidades

371.971,
64

178.125,
07

Secretaria 
das 
Cidades

Total
2.548.94
1,49

280.869,
22

Obs. 1: a referência para numeração das obras é própria 
da equipe do TCE;

Obs.  2:  todos  os  contratos  financiados  por  convênio 
contaram com contrapartida municipal.

Ressalta o laudo que o demonstrativo de obras apresentado 
pela  Prefeitura,  às  fls.  762,  indica  que  o  valor  total 
contratado  em  obras  no  exercício  de  2008  somou  R$ 
7.602.485,87, correspondendo a análise efetuada ao percentual 
de 33,53% desse total.

O  critério  utilizado  para  a  escolha  das  obras  foi 
determinado  em  função  das  irregularidades  identificadas 
durante  a  auditoria  de  Acompanhamento  e  Operação  Eleições, 
realizadas no exercício em análise.

Chama a atenção o laudo para o fato de que constatou-se a 
inadimplência da Administração com relação aos contratos de 
obras e/ou serviços de engenharia, na ordem de 89% da amostra 
selecionada,  determinada  sobretudo  pelo  descumprimento  de 
obrigações  contratuais,  com  seguidas  paralisações  e 
aditamentos,  detalhados  adiante  nos  itens  correspondentes  a 
cada obra analisada. 

Além  dos  elementos  colhidos  nas  auditorias  de 
acompanhamento  para  a  seleção  das  obras  e/ou  serviços  de 
engenharia foram consideradas as seguintes peças base: Mapa 
Demonstrativo  Trimestral  de  Obras  e  Serviços  de  Engenharia 
(fls.  761  e  762)  e  Mapa  Demonstrativo  de  Licitações 
consolidado (fls. 509 e 510).

Foram  realizadas  vistorias  e  medições  das  obras 
selecionadas,  “efetuando-se  a  verificação  da  situação  "como 
construído"  frente  aos  elementos  apresentados  pela 
administração (projetos, orçamentos, especificações, empenhos, 
boletins de medição, etc.)”.

“Quando da não disponibilidade ou incompatibilidade entre 
estes elementos e a situação observada "in loco", procedeu-se 
à preparação de plantas ou croquis, elaborados a partir dos 
levantamentos e medições realizados.”

As vistorias de campo realizadas foram acompanhados pelo 
Engenheiro  Civil  Paulo  Vanderlei  Mendonça  Filho,  CPF  nº 
581.152.004-25, representante do Sr. José Pereira de Araújo, 
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nomeado por meio do Ofício s/nº datado de 22/12/2009 (fls. 
3.571).

Por ocasião da vistoria de cada uma das obras e serviços 
foram lavrados termos de inspeção (fls. 4.151 a 4.196), cuja 
cópia foi fornecida a todos os participantes do ato.

Conforme expressam os analistas “o foco da análise dessas 
obras na Prestação de Contas de 2008 foi o alto índice de 
obras inacabadas, os problemas e irregularidades que levaram a 
esse resultado, o impacto desses fatos para a sociedade e o 
dano ao erário para cada um dos contratos analisados.”

“Precariedade no planejamento das obras, insuficiência de 
projeto e de orçamento básico, contratação de obras e/ou de 
serviços  com  insuficiência  de  recursos  financeiros, 
fiscalização deficiente, descumprimento do objeto de convênio, 
datas  contraditórias  em  documentos  correlatos,  omissão  de 
serviços  na  prestação  de  contas,  má  execução  das  obras  e 
serviços, dentre outros, foram os principais motivos para as 
irregularidades  identificadas  e  para  os  prejuízos 
decorrentes.”

Ressalta o laudo que, do valor contratado para as obras 
selecionadas, apenas 11% foram pagos no exercício, indicando 
expressiva inadimplência da Prefeitura do Paudalho em relação 
às empresas contratadas.

O Laudo de Auditoria apresenta minucioso estudo, análise 
e conclusões sobre cada obra vistoriada. 

Face ao quadro de detalhamento dos excessos apurados, 
entendemos  restringir  nossa  apreciação  à  análise  daquelas 
obras onde foi identificado valor passível de restituição:

Excessos apurados nas obras e/ou serviços de engenharia

Ref.
OBRA

Discriminação Resumida

Excesso (R$)
Preço 
Unitá
rio

Desp. 
Indevida

Total

1
Esgotamento Sanitário do Bairro 
Jardim Primavera

0,00 10.084,50 10.084,50

2 Construção de 46 Casas Populares 
no Loteamento Chã de Pinheiro  0,00 0,00 0,00

3 Construção de 48 Casas Populares 
Loteamento Primavera 0,00 0,00 0,00

4
Serviços  de  Terraplenagem  do 
Loteamento Primavera

0,00 14.460,00 14.460,00

5
Construção  de  alambrado  de  03 
quadras

0,00 11.880,00 11.880,00
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Ref.
OBRA

Discriminação Resumida

Excesso (R$)
Preço 
Unitá
rio

Desp. 
Indevida

Total

6
Construção  da  Academia  das 
Cidades

33.99
9,50

0,00 33.999,50

Totais
33.99
9,50

36.424,50 70.424,00

Observação: Referência da numeração desta tabela é mesma do 
quadro 1

DAS IRREGULARIDADES, CONTRARRAZÕES E ANÁLISE

OBRA 1 - Esgotamento Sanitário do Bairro Jardim Primavera (TP 
002/2006 - Contrato 009/2006)
Responsável: Prefeito José Pereira de Araujo

A obra do sistema de esgotamento sanitário no Loteamento 
Primavera foi objeto de duas contratações, seguidas de duas 
paralisações, donde advieram os prejuízos financeiro, social e 
ambiental decorrentes da não conclusão da obra, passados seis 
anos da primeira contratação.

A primeira contratação, no valor de R$ 3.154.948,69, foi 
amparada pela decretação de estado de emergência, celebrada 
com a empresa Pereira de Carvalho e financiada com recursos 
da  FUNASA  (Convênio  nº  1.045/2004,  no  valor  de  R$ 
1.095.823,00),  com  contrapartida  da  Prefeitura  de  R$ 
57.674,89,  de  acordo  com  o  Termo  de  Convênio  apresentado 
(fls.3.595  a  3.604)  e  de  R$  121.758,11,  de  acordo  com  o 
Portal da Transparência.

A  segunda  contratação  (Contrato  nº  009/2006,  de 
28/07/2006),  objeto  da  auditoria,  teve  como  objeto  a 
conclusão do sistema de esgotamento sanitário, celebrada ao 
valor de R$ 844.137,73 - importância correspondente ao saldo 
do  valor  do  Convênio  nº  1.045/2004,  acrescido  da 
contrapartida. Verificou-se nesse novo contrato a supressão 
de  serviços  no  valor  de  R$  1.960.089,45,  em  relação  à 
primeira contratação em 2004.

 Ressalta  o  laudo  que  ambas  as  paralisações  foram 
motivadas, principalmente, por contratação com insuficiência 
de recursos financeiros e insuficiência de projeto básico em 
ambas  as  contratações,  insuficiente  para  a  realização  do 
objeto  e  incoerente  com  a  execução  dos  serviços,  havendo 
carência de detalhamento, de especificações e de definições 
necessárias a apropriação do custo da obra.

Na  data  da  última  vistoria  de  campo,  realizada  em 
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24/02/2010 (Termo de Inspeção de Obra - fls. 4.154 a 4.157), 
a  Secretaria  de  Obras  estava  em  fase  de  levantamentos  e 
estudos para a elaboração de projeto básico do que será a 3ª 
licitação  para  a  conclusão  do  Sistema  de  Esgotamento 
Sanitário.

Não  foi  apresentado  estudo  de  impacto  ambiental,  da 
licença ou do projeto aprovado pelos órgãos de controle do 
meio ambiente, em desacordo com o Art. 225 da Constituição 
Federal  e  com  o  Art.  3º  da  Resolução  CONAMA  nº  05  de 
15/06/1988.

Transcrevo  o  Laudo:  “A  grande  ironia  de  ambas  as 
contratações (especialmente quanto à primeira) está no fato 
de  que  as  intervenções  da  Prefeitura,  durante  a  execução 
dessa  obra,  só  aumentaram  a  poluição  ao  meio  ambiente.  A 
obra, que deveria ter sido a solução para os problemas de 
saúde da comunidade, passou a ser a causa, pois, desde 2004, 
todo o esgoto doméstico proveniente do trecho executado do 
ramal  condominial  (53%  do  total  previsto  no  primeiro 
contrato), vem  sendo  lançado  diretamente  no  solo  e  em 
córregos próximos.”

Ocorreram  alterações  contratuais  como  compensação  de 
serviços e prorrogação de prazos em mais de 600 dias, através 
de  cinco  termos  aditivos  que  não  formalizaram  todas  as 
alteraçoes  quantitativas  e  qualitativas  identificadas  pela 
auditoria:

 O primeiro termo aditivo formalizou as alterações nos 
seguintes termos: consolidação do projeto básico com 
troca de serviços da execução do projeto básico do 
esgotamento  sanitário  do  bairro  Jardim  Primavera. 
Acompanhou o citado aditivo, a primeira planilha de 
consolidação de ajuste de serviços; 

 Os demais termos objetivaram apenas prorrogações de 
prazo;

 A  Prefeitura  apresentou  mais  duas  planilhas  de 
consolidação de serviços, não contempladas em termos 
aditivos, assinadas pelo então secretário de obras 
Sr. João Carlos de Brito Maynard e pelo fiscal Paulo 
Vanderlei  M.  Filho.  Salienta-se  que  não  foi 
apresentada qualquer justificativa técnica ou parecer 
jurídico para essas últimas consolidações.”

Identificou  a  auditoria,  nos  trabalhos  de  campo,  a 
execução de serviços em dois itens do sistema:  emissário de 
recalque e parte da rede coletora.

Quanto à execução do emissário de recalque, na data da 
última vistoria, em 24/02/2010, identificou-se a má execução 
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dos  serviços,  pois  a  pavimentação  apresenta  abatimento  ao 
longo  de  toda  a  extensão  do  emissário  de  recalque.  Como 
consequência,  o  estado  de  deterioração  da  referida 
pavimentação poderá ser ampliado e o emissário de recalque 
poderá ser danificado, tendo em vista o trânsito intenso no 
local.

Para  a  rede  coletora identificou-se  nas  inspeções 
realizadas em 29/12/2009 e 24/02/2010 (fls. 4.151 a 4.157), 
ambas  realizadas  após  o  distrato  contratual  ocorrido  em 
17/06/2009,  que  “a  rede  coletora  ainda  estava  inacabada, 
faltando complementos tanto para os tubos de Ø150mmm, como 
para os de Ø200mm.” 

Quanto  à  esta  última  ressalta-se  que  “na  coluna  que 
apresenta o quantitativo acumulado dos serviços executados do 
12º e último boletim de medição, não houve a liquidação de 
poços  de  visita  durante  toda  a  execução  contratual. 
Entretanto, alguns poucos poços foram avistados pela equipe. 
Como se trata de obra enterrada, incluindo áreas de difícil 
acesso, o número de poços executados não foi conferido”.

“Face  ao  exposto,  fica  caracterizada  a  ausência  de 
correspondência  entre  as  verificações  “in  loco”  e  a 
documentação  apresentada  pela  Administração,  demonstrando 
inexatidão  na  prestação  das  contas  públicas  e  falta  de 
transparência na gestão por erro ou dolo.”

Analisada  a  liquidação  das  despesas  constatou-se 
“ausência  de  correspondência  entre  boletins  de  medição, 
pagamentos  e  execução  dos  serviços”,  e,  inclusive,  a 
existência  de  medições  negativas,  configurando-se,  no 
entender dos analistas, como “o estorno de erros liquidados 
em  boletins  de  exercícios  anteriores  e  de  antecipação  de 
pagamentos”. 

BOLETINS 
DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO 
POSITIVA

MEDIÇÃO NEGATIVA VALORES 
PAGOS

Nº 11 42.427,28 166,22 42.261,06

Nº 12 25.910,49 6.700,04 19.210,45

Totais 68.337,77 6.866,26 61.471,51

Destarte  conclui  o  laudo  pela  existência  de  dano  ao 
erário,  identificado  na  reposição  de  pavimentação  do 
emissário de recalque e em razão do atraso para a conclusão 
do contrato, a ação do tempo e, principalmente, a má execução 
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dos  serviços,  associada  à  fiscalização  deficiente, 
justificando que:

“O Boletim de Medição nº 12 datado de 09/07/2008, último 
apresentado até a paralisação da obra e posterior extinção 
contratual (fls. 3.668 a 3.678), informa que o valor de R$ 
25.910,49 correspondeu, única e exclusivamente, a itens da 
rede  coletora.  Entretanto,  a  equipe  identificou  erros  no 
referido  boletim,  caracterizando  que  os  serviços  ali 
descritos não correspondiam à respectiva execução.”

Os analistas exemplificam ditas incoerências analisando 
o item de fornecimento e o assentamento dos tubos de PVC 
Vinilfor:  no  contrato  de  2004  foram  comprados  175m;  no 
contrato  de  2006  não  foi  prevista  nova  compra;  segundo  o 
Boletim de nº 12, último pago,  foram assentados 460m dos 
tubos de 200mm, sem que a Administração tenha comprovado a 
aquisição de 295m dos referidos tubos. 

Cita-se também que os boletins atestaram a execução de 
serviços  de  reposição  de  pavimentação  em  paralelepípedos 
tanto na rede coletora, como no emissário de recalque, sem, 
contudo,  considerar  a  demolição  da  referida  pavimentação, 
indagando-se: “Mais um item executado e não pago à contratada 
ou executado diretamente pela Administração e computado em 
outras contas?”

Por  estas  considerações,  conclui  o  laudo  que  “o 
percentual  executado  dos  serviços  da  rede  coletora 
ultrapassou o valor medido e pago para este item de serviços, 
indicando  negligência  nos  controles  internos,  fiscalização 
deficiente, além dos indícios de obra direta, disfarçada em 
indireta, ou enriquecimento sem causa da Administração sobre 
a empresa contratada, ou seja, a ocorrência de uma vantagem 
indevidamente  auferida  pelo  enriquecido,  inserido  entre  os 
atos unilaterais no Código Civil de 2002, nos Arts. 884 a 886 
(ver decisão STJ).”

De acordo com o laudo no exercício de 2008 a Prefeitura 
liquidou a importância de R$ 19.210,44 e realizou pagamentos 
no  valor  total  de  R$  29.294,94, dos  quais  R$  10.084,50, 
“relativos ao saldo do 11º boletim de medição, inscritos nos 
restos a pagar do exercício de 2007.”

O valor de R$ 10.084,50, saldo do Boletim de Medição nº 
11,  datado  de  10/12/2007,  foi  contabilizado  como  restos  a 
pagar não  processados, quando  deveria ter  sido inscrito  em 
restos a pagar processados.

Afirma o laudo que “face ao exposto, fica caracterizada 
a ausência de correspondência entre as verificações “in loco” 
e a documentação apresentada pela Administração, demonstrando 
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inexatidão  na  prestação  das  contas  públicas  e  falta  de 
transparência na gestão por erro ou dolo”.

Prosseguindo sua análise o laudo registra que “a execução 
dos serviços sem o atendimento às normas técnicas, bem como o 
retrabalho  necessário,  motivaram  a  imputação  do  excesso 
referente aos valores liquidados e pagos pela Administração, 
nos valores expostos no quadro a seguir”:

QUADRO 6 – DANO AO ERÁRIO
SERVIÇOS EXECUTADOS SEM RESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT
P. 
UNIT. P. TOTAL

Reaterro  apiloado  com 
aproveitamento  do 
material escavado m3 396,07 18,00 7.129,26
Aterro  com  material  de 
empréstimo m3 42,00 25,64 1.076,88
Colchão de areia m3 238,00 35,00 8.330,00
Reposição  de 
pavimentação m2 610,00 18,16 11.077,60
TOTAL 27.613,74
Nota: as quantidades e os preços unitários acima foram 

baseados no boletim de medição nº 11

Afirmando finalmente que “apesar do prejuízo ao erário 
importar  em  R$  27.613,74,  o  valor  passível  de  devolução, 
relativo  ao  exercício  financeiro  de  2008,  restringe-se  ao 
limite  dos  pagamentos  efetuados  no  exercício,  ou  seja,    R$   
10.084,50, provenientes da contrapartida municipal.”

Em  conclusão  o  laudo  aponta  o  resumo  das 
irregularidades identificadas:

 Licitação  e  contratação  com  projeto  básico 
insuficiente; 

 Orçamento  básico  insuficiente  e  incompatível  com  a 
execução dos serviços; 

 Não apresentação de estudos de impacto ambiental; 
 Não apresentação de licenças ambientais; 
 Contratação  com  recursos  financeiros  insuficientes, 

implicando na paralisação da obra – obra paralisada com 
possibilidade futura de perda do objeto; 

 Inexistência de livro de ocorrência ou diário de obras;
 Alterações  contratuais  superiores  ao  limite  de  25% 

previsto em lei; 
 Deficiência  no  acompanhamento  e  na  fiscalização  do 

contrato; 
 Descumprimento dos prazos contratuais – Art. 66 da Lei 

8.666/93;
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 Alteração quantitativa não formalizada; 
 Liquidação  da  despesa  (boletins  de  medição)  em 

desacordo com a execução; 
 Ausência  de  pagamentos  por  serviços  efetivamente 

executados, podendo configurar enriquecimento sem causa 
da Administração Municipal; 

 Inscrição  em  restos  a  pagar  em  desacordo  com  a 
legislação; 

 Auditoria  de  controle  externo  dificultada  pela 
deficiência de controle interno (Art. 74 da CF/88);

 Dano ao erário no valor de R$ 10.084,50. 

Defesa: Alega que as modificações no projeto anterior, 
quando da celebração do Contrato 009/2006, foram determinadas 
pela necessidade de adequar-se às novas disponibilidades de 
recursos. Foi elaborada nova concepção técnica, reduzindo-se 
as ligações domiciliares em 30% e a supressão da construção de 
404 privadas higiênicas.

Que  o  projeto  básico  foi  suficiente  para  elaborar 
planilha de custos; que a licença ambiental foi exigência da 
FUNASA na aprovação do projeto; quanto aos termos aditivos, 
prorrogando prazos, alega que enquanto a obra foi ou estava 
sendo executada mediante convênios os recursos que não estavam 
totalmente liberados e a conclusão do anteriormente acordado, 
com a ausência de novo aditivo, levaria à cessação do convênio 
no repasse dos recursos.

Quanto à execução, afirma que a construtora contratada 
foi notificada para corrigir os defeitos e que os poços de 
visita foram glosados das medições.

Alega erro ao não pagar os ditos 295m de tubos de 200mm 
para a rede coletora e que a obra jamais poderia ter execução 
direta, ante a carência de pessoal especializado para a sua 
execução e que a própria executora da obra aprovou o boletim 
sem  questionamentos  quanto  ao  fornecimento  dos  tubos  e 
demolição do pavimento onde passaou a rede coletora.

Quanto ao “colchão de areia” afirma já estar incluído no 
item descritivo da planilha de reposição de pavimento.

Para a conclusão da obra e funcionamento do esgotamento a 
atual gestão rescindiu o Contrato de 2006 e com adequações 
realizou  Tomada  de  Preços  para  execução  da  conclusão  dos 
serviços em 180 dias.

Análise: Esta  AUGE  analisa  que  o  laudo  aponta  a  má 
execução  dos  serviços  do  emissário  de  recalque,  onde  o 
assentamento da pavimentação apresenta abatimento ao longo de 
toda a extensão do emissário. 

A defesa afirma haver notificado a construtora para o 
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refazimento dos serviços. 

Quanto à  rede coletora, o laudo afirma estar ainda 
inacabada,  faltando  complementos  tanto  para  os  tubos  de 
Ø150mm como para os de Ø200mm, donde a defesa alega haver 
cometido erro em não pagar os ditos tubos e que não houve 
questionamentos pela empresa executora. 

Tem-se implícito, por hipótese, que os tubos existiam e 
foram assentados, ou haveria indícios de falsidade ideológica 
no  Boletim  de  Medição  ao  atestar  o  “fornecimento”  e 
assentamento.

Esta  AUGE  analisa  que  o  laudo  aponta  um  prejuízo  ao 
erário,  que  apesar  de  “importar  em  R$  27.613,74,  o  valor 
passível  de  devolução,  relativo  ao  exercício  financeiro  de 
2008,  restringe-se  ao  limite  dos  pagamentos  efetuados  no 
exercício,  ou  seja,    R$  10.084,50  ,  provenientes  da 
contrapartida municipal.

Em quadro demonstrativo indexa o valor de R$ 27.613,74 a 
“SERVIÇOS EXECUTADOS SEM RESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS”.

Ocorre  que  o  laudo  aponta  como  liquidado  e  pago  no 
exercício o valor total de  R$ 29.294,94,  e embora considere 
como  dano ao erário por “Serviços Executados Sem Respeito Às 
Normas Técnicas” o valor de R$ 27.613,74 entende que sejam 
apenas  ressarcidos  ao  erário  R$ 10.084,50,  também 
identificados  como  dano  ao  erário,  relativos  aos  Restos  a 
Pagar de 2007, correspondentes ao Boletim de Medição nº 11.

Todavia, o que contesta o laudo de obras é o contido no 
Boletim nº 12, último do exercício de 2008, onde “a equipe 
identificou erros no referido boletim, caracterizando que os 
serviços  ali  descritos  não  correspondiam  à  respectiva 
execução” como  exemplifica através  da descrição  do item  de 
fornecimento e o assentamento dos tubos de PVC Vinilfor e no 
referente ao quantitativo acumulado dos serviços executados do 
12º  e  último  boletim  de  medição,  quando  “não  houve  a 
liquidação  de  poços  de  visita  durante  toda  a  execução 
contratual.”

Considerando as justificativas apresentadas pela defesa, 
e  de  certa  forma  a  controversa  explicação  da  auditoria  na 
identificação de danos, entende esta AUGE por afastar o valor 
do débito imputado, por hipótese de cominação de multa, o que, 
“in  casu”,  pelo  transcurso  de  prazo,  não  é  permitido 
legalmente.

A dificuldade em afirmar que valores despendidos o foram 
à conta dos recursos de origem federal repassados pela FUNASA 
ou da contrapartida do Município advém da informação do laudo 
de  auditoria  de  que  o  contrato  omitiu  o  registro  dos 

38



respectivos percentuais de  valores comprometidos:

Recursos
FUNASA (contrato omisso quanto ao valor)

Contrapartida da Prefeitura (contrato omisso 
quanto ao valor)

Todavia, em tendo havido o repasse de valores de origem 
federal, se faz necessária ciência à FUNASA e ao TCU.

Obras 2 e 3: Construção de 46 Casas Populares no Loteamento 
Chã de Pinheiro e  Construção de 48 Casas Populares Loteamento 
Primavera

Embora não tenha havido pagamentos no exercício, diante 
das irregularidades constatadas e do fato de se tratarem de 
obras objeto de convênios com recursos federais, deve-se dar 
ciência  aos  entes  envolvidos,  Minsitério  da  Integração 
Nacional, Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e 
Tribunal de Contas da União.  

Obra 4 - Serviços de terraplanagem de Terreno no Loteamento 
Primavera (Dispensa de Licitação - Contrato nº 010/2008)

Os  serviços  foram  contratados  através  de  Dispensa  de 
Licitação  no  valor  de  R$  14.680,00,  tendo  como  objeto  a 
Execução de Terraplanagem de Terreno no Loteamento Primavera 
onde  serão  construídas  as  48  unidades  habitacionais, 
restringindo-se à locação de equipamentos e a contratação de 
mão de obra, não incluindo a aquisição dos tubos de concreto, 
levando à indevida dispensa de licitação. 

Analisa o laudo que o procedimento omitiu a razão da 
escolha do fornecedor e a justificativa do preço, não tendo 
sido apresentada, sequer, cotação entre três empresas.

Constatou-se ainda a não elaboração de projetos ou de 
levantamento  planialtimétrico,  elementos  necessários  ao 
planejamento dos serviços e exigidos no Art. 6º, IX, da Lei 
8.666/93, omissões que implicaram em orçamento inconsistente 
quanto  aos  quantitativos,  unidades  e  preços  unitário 
apresentados.

De acordo com o laudo, o Contrato nº 03/2008 “apresenta 
fortes indícios de fraude” (fls. 3.903 a 3.905).

Adianta que, confrontando os dados do contrato presentes 
na Prestação de Contas do Município com os seus elementos, 
identificou  a  auditoria  “a  impossibilidade  dos  fatos  terem 
ocorrido  da  forma  como  foram  apresentados  nos  documentos 
emitidos pela Administração, pelo seguinte: 
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 Analisando a natureza do objeto  : considerando tratar-
se de serviço preliminar à execução da construção de 48 
unidades habitacionais, a numeração do contrato em tela 
deveria, necessariamente, anteceder ao de nº 003/2008, 
para a construção das ditas  48 unidades habitacionais 
no Loteamento Primavera;

 Analisando a data de assinatura em confronto com a sua   
numeração: respeitando-se a cronologia dos contratos, a 
assinatura  do  contrato  em  comento  deveria, 
necessariamente, ter sido posterior a 30/04/2008 - data 
do Contrato nº 09/2008.”

Quanto à execução dos serviços, foi identificada pela 
equipe na vistoria realizada em 18/02/2008 que a terraplanagem 
estava praticamente concluída - Foto 1 às fls. 4.234.

Em segunda vistoria, realizada em 03/04/2008,  Foto 04, 
fls.  4.235,  verificaram-se  pontos  de  erosão  e  o  início  da 
degradação dos serviços executados.

Completa a auditoria afirmando que “atualmente o terreno 
encontra-se  coberto  pela  vegetação  e,  de  acordo  com  a 
alteração no objeto do Contrato nº 003/2008, que correspondeu 
à  diminuição  do  número  de  casas  no  Loteamento  Primavera” 
(comentado em item 4.2.3 do laudo de auditoria) “entende-se 
que além da destruição dos trabalhos, a execução do objeto 
deste Contrato nº 10 não teria sido necessária.”

Foram efetuados os seguintes pagamentos (fls. 3.908 a 
3.928):

Verificou-se que os pagamentos foram realizados sem a 
devida liquidação das despesas, “porquanto o único boletim de 
medição  existente,  datado  de  29/02/2008,  resume-se  na 
transcrição do orçamento base, em sua totalidade. Naquela data 
os serviços não estavam concluídos, pois na vistoria datada de 
03/04/2008, havia trabalhadores atuando na execução da galeria 

BOLETIM  DE 
MEDIÇÃO

EMPENHO DATA VALOR 
R$

DATA
PAGAMENTO 
R$

De 29/02
Valor  R$ 
14.680,00

NEOP 
551/001

29/02/
08

6.000
,00 29/02/08 6.000,00

NEOP 
551/002

19/03/
08

4.000
,00 19/03/08 4.000,00

NEOP 
551/003

09/05/
08

4.680
,00 09/05/08 3.725,80

14.68
0,00 13.735,80
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de tubos de concreto, como se demonstra na foto 05,  fls. 
4.235.”

Entende a auditoria que houve “desrespeito aos Art. 62 e 
63 da Lei 4320/64, bem como indícios de falsidade ideológica, 
nos termos do Art. 299 do Código Penal Brasileiro, porquanto a 
Administração  registrou  em  documento  público  informação 
diversa daquela verificada na auditoria de campo”.

Assinaram  o  referido  boletim  o  Secretário  de  Obras  à 
época, Sr. João Carlos de Brito Maynard, o servidor Tarcísio 
Cruz Muniz e o contratado.

Ainda quanto aos comprovantes dos pagamentos realizados a 
Administração Municipal apresentou duas cópias para o Cheque 
nº 004620, datado de 09/05/2008, Conta nº 3.575-0, do Banco do 
Brasil,  Agência  0673-4,  relativas  a  empenhos  distintos:  a 
primeira  refere-se  ao  Subempenho  nº  551/003  (fls.  3.925), 
enquanto a segunda destina-se ao pagamento do Empenho 1289/000 
(fls. 3.925). Este fato, além de demonstrar a precariedade nos 
controles internos, revelam também a manipulação de documentos 
públicos por agentes municipais.

Conclui  a  auditoria  que  a  contratação  dos  serviços 
afrontou  os  Princípios  da  Legalidade  e  da  Eficiência,  os 
pagamentos  não  foram  liquidados  e  a  finalidade  pública  na 
execução dos serviços não foi alcançada, sendo a “sua execução 
lesiva  ao  patrimônio  público  por  desperdício  do  dinheiro 
público,  tornando  o  valor  de  R$  14.460,00  (catorze  mil, 
quatrocentos e sessenta reais), despendido nesse “Contrato nº 
10/2008”, como passível de devolução” e, ainda, podendo tais 
atos  serem  tipificados,  cumulativamente,  como  atos  de 
improbidade administrativa.

Resumo das principais irregularidades identificadas:

 Inexistência de projeto básico – Arts. 6º, IX, da Lei 
8.666/93;

 Não apresentação de orçamentos comparativos – Art. 26, 
III, da Lei 8.666/93;

 Dispensa indevida de licitação – Art. 24, I da Lei 
8.666/93;

 Fracionamento  de  licitação  –  Art.  23,  §  5º  da  Lei 
8.666/93;

 Indícios de fraude na formalização do Termo de Contrato 
– Lei 8.429/92, Art. 10, VIII e IX e Art. 11, I, II, IV 
e VI;

 Serviço omitido na prestação de contas do exercício – 
Art. 70, § 1º da CF;

 Pagamentos  irregulares  realizados  sem  a  devida 
liquidação da despesa – Art. 62 da Lei 4.320/64;
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 Auditoria  de  controle  externo  dificultada  pela 
inexistência de controle interno – Art. 74 da CF/88;

 Deficiência  no  acompanhamento  e  fiscalização  do 
contrato – Art. 67, da Lei 8.666/93;

 Dano  ao  erário  no  valor  de  R$  14.460,00,  por 
desperdício  do  dinheiro  público  e  por  execução  de 
despesa  sem  atendimento  ao  princípio  da  finalidade 
pública. 

Defesa: Alega que a planilha básica para a excução da 
obra  não  ultrapassou  o  limite  mínimo  licitatório,  donde  a 
adoção da Dispensa, pois se fosse incluir a aquisição de tubos 
levaria ao “preço básico acrescido na ordem de R$ 7.991,80, 
utilizando-se como base a Planilha da Emlurb – Recife, com BDI 
de 25%”.

Alega que a não inclusão no Mapa Demonstrativo deriva do 
fato de ser uma Dispensa e o Mapa se refere a licitações, 
donde sua numeração não segue a mesma ordem cronológica.

Dos pontos de erosão e degradação identificados: alega 
que os serviços de drenagem e terraplanagem foram exigências 
da CEF, detalhe que não foi contemplado no projeto aprovado 
pela mesma Caixa.

Sendo serviço de curto prazo, o boletim de medição foi 
informado logo após a verificação in loco, quinze dias após o 
contrato firmado.

Tendo  sido  verificado  que  a  drenagem  não  funcionava 
corretamente a empresa executora foi notificada para devida 
correção,  sendo  os  pagamento  então  realizados  de  forma 
parcial, pela sustação de sua adimplência.

Desta forma entende não ser passível a condenção pela 
decisão tomada - sustar e pagar em parcelas.

Análise: Quanto aos pagamentos comprovados pela cópia de 
mesmo cheque entendo que se trataria de erro de preenchimento 
quanto ao empenho a que se refere. 

Caso contrário fosse o ocorrido, seria necessário que a 
auditoria houvesse  obtido cópia  do empenho  cujo número  não 
corresponde a subempenho da despesa total contratada para a 
execução do serviço em análise, a competente verificação da 
saída  financeira  do  valor  em  duplicidade  e  o  registro  da 
despesa correspondente, apropriando-se o número do empenho a 
que se referiria. 

Quanto  à  afirmada  desnecessidade  da  execução  dos 
serviços, a justificativa da defesa quanto à exigencia da CEF 
resta incomprovada.

Todavia, considerando que se executou o serviço, discordo 
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da necessária devolução de todo o valor empregado.

Obra  5  -  Construção  de  alambrado  de  03  quadras  (Convite 
09/2008 -Contrato 013/08)

A obra foi licitada através da Carta Convite nº 09/2008, 
cuja  abertura  ocorreu  em  14/05/2008,  sendo  o  contrato 
assinado em 02 de junho de 2008, contemplando a execução de 
alambrado com estrutura em tubos de ferro e fechamento em 
tela de arame galvanizado, inclusive portão, sendo um para o 
campo de futebol de areia na localidade de Chã de Pinheiro e 
dois para as quadras no Parque Beira Rio, com os seguintes 
serviços:  construção  de  mureta  de  alvenaria  com  50cm  de 
altura, com revestimento e pintura acrílica e alambrados com 
pintura em esmalte sintético e primer em zarcão. Orçamento 
estimativo no valor total de R$ 148.594,25.

A  obra  foi  oficialmente  paralisada  em  21/01/2009  (fls. 
3.955), e o alambrado do campo de Chã de Pinheiro foi o 
único concluído. Os alambrados das quadras do Parque Beira 
Rio  encontravam-se  incabados  até  à  data  da  inspeção  da 
auditoria.

A instalação elétrica para iluminação do campo de Chã de 
Pinheiro  não  fez  parte  do  contrato,  o  que,  entende  a 
auditoria,  indica  fracionamento  de  licitação  nos  termos  do 
Art. 23 da Lei 8.666/93.

Afirma o laudo de auditoria que, observando-se os dados 
contratuais  “torna-se  evidente  manipulação  das  datas  de 
assinatura do termo de contrato e da(s) ordem(s) de serviço 
pelos gestores administrativos, pelo seguinte:

3. Data de assinatura do contrato em 02/06/2008  : constatou-
se,  quando  da  análise  da  documentação  apresentada, 
comentada no item “h” desde tópico, que o início da obra 
antecedeu  à  assinatura  do  contrato –  evidências 
identificadas na nota de empenho nº 1751/000, emitida em 
27/05/2008, no boletim de medição e respectivo pagamento, 
que ocorreram em 30/05/2008 (fls. 3.958).

4. Emissão de duas Ordens de Serviços com nº 13/2008, em   
16/05/2008 e 02/06/2008: quanto à formalização do início 
da obra vale destacar que ambas as ordens de serviços 
apresentam  carimbo  da  CPLOSE  (Comissão  Permanente  de 
Licitação de Obras e Serviços de Engenharia) sob o número 
de folhas 124 e foram assinadas pelo Prefeito, com o “de 
acordo” do representante da contratada. Este fato sugere 
a  substituição  de  documento  que  compõe  o  processo 
licitatório com fim de encobrir início da obra em data 
anterior à assinatura do contrato (fls. 3.945 e 3.946).”
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Para corroborar seu entendimento, de que há indícios de 
que o início da obra ocorreu em data anterior à assinatura do 
contrato, a auditoria registra que a data de assinatura do 1º 
Termo Aditivo, em 15/08/2008, “corresponde a 90 dias contados 
a partir de 16/05/2008, data da ordem de serviços suprimida 
dos autos.” 

A obra se encontra paralisada há quase dois anos.

Em 21/01/2009 o Prefeito sucessor do gestor cujas contas 
se analisa assinou a ordem de paralisação dos serviços, com o 
de acordo da empresa contratada (fls. 3.955).

Como obra inacabada se apresenta que, dos três alambrados 
previstos para serem executados, apenas o localizado em Chã de 
Pinheiro foi concluído e pelo decurso do tempo já apresenta 
“um  processo  de  erosão  avançado  e  fissura  em  uma  das 
extremidades da mureta.”

Foram  efetuadas  três  vistorias  a  cada  um  dos  03 
alambrados,   tendo  sido  constatado  que  não  havia 
trabalhadores em  nenhuma das  quadras do  Parque Beira  Rio, 
demonstrando que as obras foram paralisadas em data anterior 
à primeira vistoria realizada em 10/10/2008.

Da  análise  da  documentação  apresentada  relativa  aos 
pagamentos, constatou-se:

1.  Emissão  do  1º  Boletim  de  Medição,  datado  de 
30/05/2008, posterior à emissão da respectiva nota de 
empenho, datada de 27/05/2008 e anterior à assinatura do 
contrato (02/06/08);

2.  Pagamento  no  valor  de  R$  15.311,81,  anterior  à 
assinatura do contrato, ocorrido em 02/06/2008; emissão e 
pagamento  do  Empenho  2690/000,  em  desrespeito  à 
cronologia  dos  demais  pagamentos;  emissão  do  Empenho 
4376/000, vinte e dois dias após a liquidação da despesa 
e pago em 13/04/2009.

Em sua conclusão o laudo de auditoria expressa que “os 
valores  despendidos  com  serviços  inacabados,  referentes  aos 
alambrados  das  duas  quadras  da  Av.  Beira  Rio,  devido  à 
paralisação  autorizada  pela  Administração  Municipal,  nada 
agregaram a sua melhoria, ou seja, as quadras, cujos pisos 
foram objeto de contrato anterior, continuam sendo utilizadas 
da mesma forma pela comunidade local.”

Por ter  havido  desconformidade  entre  os  boletins  de 
medição  e  os  respectivos  pagamentos,  o  laudo  de  auditoria 
apresenta quadro explicativo da correlação entre os valores 
contratados, os  valores liquidados  e os  valores pagos  para 
cada um dos alambrados:
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LOCALIZAÇÃO CONTRATAÇÃO LIQUIDAÇÃO/0
8

PAGAMENTOS/0
8
(valor 
bruto)

Campo em Chã 
de Pinheiro

56.889,18 51.092,64 46.887,81

Quadra 1, na 
Av.  Beira 
Rio

44.030,54 5.940,70 5.940,70

Quadra 2, na 
Av.  Beira 
Rio

44.030,54 9.431,30 5.940,70

Totais 144.950,26 66.464,64 58.769,21

Entende o laudo de auditoria que os valores despendidos 
com serviços inacabados, referentes aos alambrados das duas 
quadras da Av. Beira Rio (R$ 5.940,70 + R$ 5.940,70)  e pelo 
não  atendimento  à  finalidade  pública,  “considerou-se 
excessivo o valor dos pagamentos realizados no exercício de 
2008, na importância de R$ 11.880,00.”

Destaca o laudo as seguintes irregularidades:

 Orçamento  básico  insuficiente  quanto  à  execução  dos 
serviços como um todo – Arts. 6º, IX, “f” e 7º, § 2º, II 
da Lei 8.666/93; 

 Licitação de obra com insuficiência de recursos – Art. 7º, 
§ 2º, III, Lei 8.666/93;  

 Dispensa  indevida  de  licitação,  referente  a  obras 
complementares – Art. 24, I, Lei 8.666/93;

 Fracionamento de licitação, referente ao Contrato nº 13/08 
– Art.23, inciso I;

 Contratação  de  obra  nos  dois  últimos  quadrimestres  do 
último ano do mandato do então Prefeito, com insuficiência 
de recursos – Art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000;

 Descumprimento  dos  prazos  contratuais  –  Art.  66  da  Lei 
8.666/93;

 Inexistência de livro de ocorrência ou diário de obras, 
exigência  definida  no  Parágrafo  1º  do  Art.  67  da  Lei 
8.666/93;

 Indícios de fraude na formalização do termo de contrato – 
Art. 299 do Decreto Lei nº 2.848/1940 e Art. 11, incisos I 
e II da Lei nº 8.492/92;
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 Documento  em  duplicidade  (ordem  de  serviços  de  mesma 
numeração com datas distintas) – Art. 299 do Decreto Lei 
nº  2.848/1940  e  Art.  11,  incisos  I  e  II  da  Lei  nº 
8.492/92;

 Liquidação  e  pagamento  anteriores  à  formalização  do 
contrato  –  Art.  60,  Parágrafo  Único  da  Lei  8.666/93  e 
Princípio de Moralidade, CF, Art. 37;

 Auditoria de controle externo dificultada pela deficiência 
de controle interno – Art. 74 da CF/88;

 Deficiência no acompanhamento e fiscalização do contrato – 
Art. 67 da Lei 8.666/93;

 Obra inacabada – Art. 37 da CF/88 (Princípio da eficiência) 
e Princípio da Finalidade Pública;

 Dano ao erário no valor de  R$ 11.880,00 – Princípio da 
Economicidade.

Defesa:  Alega que o quadro apresentado pela auditoria, 
indicando valores contratados, liquidados e pagos, revela que 
“não aconteceram pagamentos de itens de obras não executadas, 
tornando inviável a recomendação de ressarcimento.”

A  contratação  em  separado  da  iluminação  objetivou  o 
princípio da economicidade.

Esclarece  que  o  contrato  e  a  ordem  de  serviço  foram 
emitidos  em  16  de  maio  de  2008,  inexistindo  reemissão 
divergente do original.

Que o governo municipal buscou ajuda do governo estadual 
para a conclusão da obra, não obtendo êxito.

A  atual  gestão  tem  a  intenção  de  retomá-la,  para  que 
atinja sua finalidade.

Análise:  Há de se considerar que o laudo de auditoria 
firma sua conclusão de existência de dano ao erário por haver 
“valores despendidos com serviços inacabados, referentes aos 
alambrados  das  duas  quadras  da  Av.  Beira  Rio,  devido  à 
paralisação  autorizada  pela  Administração  Municipa,  e  por 
considerar que se caracterizou “não atendimento à finalidade 
pública”, sendo “ excessivo o valor dos pagamentos realizados 
no exercício de 2008”.

Entendo  que  seria  necessário  que  estivesse  claramente 
definido  que  se  pagou  por  serviços  não  realizados,  sob  a 
gestão do responsável das contas ora analisadas, considerando-
se que a paralisação da obra se deu em nova gestão municipal e 
no exercício de 2009.

Serviços  inacabados  de  um  total  de  R$  44.030,54, 
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contratados para os alambrados das duas quadras da Av. Beira 
Rio,  representados  pelo  valor  de  R$  11.880,00,  não  se 
especificando  a  não  realização  dos  serviços  não  servem  de 
fundamento à indicação de ressarcimento.

A caracterização de não atendimento à finalidade pública 
não  se  adequa  à  perfeição  à  hipótese  em  análise,  não 
identificada  diversa  utilização  dos  recursos,  notadamente 
quando,  como  afirma  a  defesa,  a  obra  pode  ser  retomada. 
Afastado o débito imputado.

Obra 6 - Construção da Academia das Cidades no Parque Beira 
Rio (TP 005/2008 - Contrato 018/2008)

Em  relação  a  este  item  da  análise  foram  anexados  ao 
processo  os  seguintes  documentos:  Termo  de  Inspeção  (fls. 
4.188 e 4.189, 4.193 a 4.196); Cópia do Edital de Licitação 
(fls. 4.023 a 4.054); Cópia da Proposta Vencedora (fls. 4.055 
a 4.069); Cópia do Contrato e Termos Aditivos (fls. 4.070 a 
4.093);  Cópia  da  Ordem  de  Serviço  (fls.  4.078);  Cópia  dos 
Boletins de Medição e dos Elementos de Despesa (fls. 4.094 a 
4.150).

Através  da  Tomada  de  Preços  nº  005/2008,  Processo 
Licitatório  nº  016/2008,  cuja  abertura  ocorreu  em 
22/07/2008,  foi  contratada  a  construção  da  Academia  da 
Cidade,  localizada  no  Parque  Beira  Rio  do  Município  do 
Paudalho, onde destacam-se os seguintes elementos:

 Capinação e limpeza da área;

 Construção de um quiosque;
 Construção  de  um  corredor  de  exercícios  medindo 

440,54m2, com acabamento em cimentado vítreo assentado 
sobre concreto estrutural com fck de 25mpa e pintura 
de demarcação;

 Construção de pista de cooper em acabamento asfáltico, 
com meio fio de concreto, com 431,31m de comprimento 
por 2,00m de largura; 

 Equipamentos de ginástica, especificados nas pranchas;

 Construção de playground; bancos e passeios;
 Instações elétricas do corredor de exercícios;

 Instalações elétricas da área externa;
 Paisagismo.

A obra foi financiada com recursos estaduais oriundos da 
Secretaria das Cidades, Convênio nº 037/2008-SECID, firmado 
em 10/06/2008, no valor de R$ 259.485,43, com contrapartida 
municipal  no  valor  de  R$  112.486,21.  Os  recursos  foram 
repassados integralmente ao Município em 07/07/2008. 

47



Conforme  o  laudo,  foram  formalizadas  alterações 
contratuais para estipulação de prazos, através de 3 termos 
aditivos, cujas cópias não foram apresentadas.

DOCUMENT
O

PRAZ
O

(DIA
S)

DATA

ASS.

DATA

TÉRMI
NO

VALOR OBJETO
JUSTIFICATI
VA

Contrato 90 28/07
/08

26/10
/08

371.9
71,64

Academia 
das 
Cidades

Não 
apresentada

1º TA 90 22/10
/08

24/01
/09 - Aditivo 

de prazo
Não 
Apresentada

2º TA 90 16/01
/09

30/03
/09 - Aditivo 

de prazo
Não 
apresentada

3º TA 90 10/04
/09

28/06
/09 - Aditivo 

de prazo
Não 
apresentada

Introdutoriamente  o  laudo  registra:  “O  retardamento 
tecnicamente  injustificado,  nesse  caso  específico  agravado 
pela paralisação dos serviços, trouxe conseqüências danosas ao 
patrimônio público, seja porque a finalidade pública não tenha 
sido  alcançada,  seja  pelo  desperdício  do  dinheiro  público 
empregado em obra degradada pelas intempéries e por ação do 
homem,  conforme  relato  nos  itens  a  seguir,  que  tratam  da 
execução dos serviços e da análise financeira.”

Conforme  o  Relatório  de  Execução  Físico-financeira  do 
período  compreendido  entre  04/07/2008  à  08/06/2009,  a 
Declaração  de  Autoridade  Competente  e  a  Relação  de  Bens, 
documentos emitidos e apresentados pela Prefeitura Municipal 
do Paudalho, foram executados 100% do objeto contratado.

De acordo com o laudo de auditoria, “quando da inspeção 
se  verificou  que  a  obra  está  inacabada,  apresentando 
pendências relativas ao paisagismo, iluminação externa, mesas 
da  área  de  convivência  e  quiosque,  e  ainda,  apresentando 
deterioração avançada na pista de cooper, a despeito de ter 
sido  apresentado,  irregularmente,  termo  de  recebimento 
provisório, emitido já em 2009 (fls. 4.150).

A obra foi visitada em três momentos, sendo a primeira 
visita  no  exercício  de  2008  e  as  demais  por  ocasião  dos 
trabalhos  de  análise  da  prestação  de  contas  do  exercício 
financeiro de 2008, realizadas já em 2010.

Verificou-se  a  ocorrência  de  pagamentos  no  exercício 
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financeiro de 2008, tendo sido apresentados notas de empenho, 
comprovantes de transferência bancária, recibos, notas fiscais 
e boletins de medição, que não informam o período em que os 
serviços  foram  executados,  estando  assinados  pelo  servidor 
Tarcísio Muniz, pelo Secretário de Obras João Carlos de Brito 
Maynard e pelo representante da contratada. 

Da  análise  da  documentação,  relativa  aos  pagamentos, 
constatou-se:

 - A existência de dois boletins de medição apresentando 
mesma numeração (nº 02) e mesma data (08/10/08), fls. 4.110 a 
4.116 e 4.128 a 4.134. 

Ressalta a auditoria “que os serviços liquidados pelo 
Boletim  de  Medição  nº  02,  que  apresenta  o  valor  de  R$ 
68.876,31, não haviam sido executados quando da visita do dia 
10/10/2008, o que demonstraria que além do erro na numeração, 
o  documento  foi  elaborado  em  data  anterior  à  execução  dos 
serviços;

- Recibos assinados com datas anteriores aos respectivos 
pagamentos (fls. 4.103, 4.127 e 4.149);

- Liquidação da despesa correspondente a 63,84% do valor 
contratado  e  pagamento  correspondente  a  47,89%  do  valor 
contratado.

De acordo com o laudo de auditoria, o dano ao erário 
identificado na execução deste contrato, no exercício de 2008, 
“foi motivado  pela má  execução dos  serviços, agravada  pelo 
abandono  da  obra. A  academia  não  vem  sendo  utilizada  pela 
população, demonstrando que a finalidade pública que motivou a 
sua execução não foi alcançada.”

Analisa o laudo que “vale destacar que no exercício de 
2008 foram liquidados e pagos, especificamente para a pista de 
cooper, R$ 48.232,94, dos quais R$ 33.999,50 corresponderam ao 
dano ao erário, em função da má execução, do abandono da obra 
e da desídia administrativa. O valor total do excesso imputado 
foi  obtido  pela  multiplicação  do  quantitativo  executado  em 
2008 (394,06m) pelo preço unitário dos serviços não aceitos 
pela equipe, conforme fórmula: 394,06m  x  R$ 86,28  =  R$ 
33.999,50”   

Conclui o laudo que “o valor do excesso imputado foi 
motivado, única e exclusivamente, pela Administração Pública 
Municipal, sendo assim, mesmo se tratando de obra de convênio, 
o valor deverá ressarcido aos cofres públicos pelo ordenador 
de  despesas  da  Prefeitura  Municipal  do  Paudalho,  Sr.  José 
Pereira de Araújo.”

Alerta, ainda, o laudo que, se a pista de cooper for 
abandonada  ou  a  Administração  não  providenciar  a  sua 
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recuperação, a finalidade pública não será atendida, hipótese 
em que entende que todo o valor empregado deva ser  passível 
de devolução aos cofres públicos. Raciocínio que entendem os 
analistas “poderá ser estendido à Academia como um todo.”

A  conclusão  do  laudo  apresenta  resumo  das 
irregularidades identificadas:

 Projeto  básico  insuficiente  quanto  à  iluminação, 
ajardinamento e paisagismo – Art. 6º, IX;

 Descumprimento dos prazos contratuais – Art. 66 da Lei 
8.666/93;

 Termos aditivos de prazo tecnicamente não justificados 
– Art. 65 da Lei 8.666/93; 

 Inexistência de livro de ocorrência ou diário de obras 
– Art. 67, § 1º, da Lei 8.666/93;

 Deficiência  no  acompanhamento  e  fiscalização  do 
contrato – Art. 67 da Lei 8.666/93;

 Liquidação de despesa irregular, em desacordo com os 
Arts. nº 62 e 63 da Lei 4320/64;

 Recibos com datas anteriores aos respectivos pagamentos 
– Art. 299 do Decreto-Lei n.º 2.848/1940;

 Auditoria  de  controle  externo  dificultada  pela 
inexistência de controle interno – Art. 74 da CF/88;

 Obra  inacabada  –  Art.  37  da  CF/88  (Princípio  da 
eficiência) e Princípio da Finalidade Pública;

 Dano ao erário no valor de R$ 33.999,50 – Princípio da 
Economicidade.

Defesa:  Alega  a  impossibilidade  de  conclusão  da  obra 
dentro da gestão 2005/2008.

Informa  que  a  empresa  contratada  foi  notificada  para 
corrigir os danos na pista de cooper, mesmo porque há garantia 
contratual pelos serviços executados.

A  atual  gestão  municipal  reiniciou  as  obras,  a  se 
concluírem em maio/2011.

Uma vez corrigidos os danos, a defesa informará ao TCE 
para novas vistorias.

Análise: Entendo que o embasamento da auditoria, aludindo 
à  má  execução  da  obra,  abandono  da  obra  e  da  desídia 
administrativa, não  está  caracterizando  exatamente  o  dano 
financeiramente quantificado, até porque, como diz a defesa, 
foi notificada a contratada para os reparos necessários, o que 
é garantia legal do contratante.

Ademais, a auditoria alude a danos que potencialmente 
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poderão advir se a obra for abandonada ou não providenciada 
sua recuperação, hipótese em que sugere a possível devolução 
do inteiro valor despendido. Cabe dar ciência à Secretaria das 
Cidades do Governo do Estado de Pernambuco, vez que se trata 
de convênio por ela firmado. 

Por fim, considerando todas as obras até aqui analisadas, 
embora  afastados  os  débitos,  há  presença  de  gravíssimas 
irregularidades que contribuem para a rejeição das contas.

O Laudo de Auditoria apresenta, ainda, um extenso quadro 
resumo  de  todas  as  irregularidades  constatadas  nas  obras 
vistoriadas, conforme se reproduz:

Assunto Irregularidade
Obra/Serviç
o

 Licitações

Projeto básico insuficiente 1; 2; 3 e 6

Projeto básico inexistente 4
Orçamento básico insuficiente 1; 2; 3 e 5 
Dispensa indevida de licitação 4 e 5
Fracionamento de licitação 4 e 5
Dispensa  sem  apresentação  da 
justificativa do preço 4

Convênio Descumprimento  do  objeto  de 
convênio 3

 Contratos Deficiências  no  acompanhamento  e 
fiscalização  da  execução  do 
contrato.

1; 2; 3; 4; 
5 e 6

Contratação  com  recursos 
insuficientes 1

Alteração  contratual  superior  ao 
limite de 25% 1

Alterações  contratuais 
quantitativas  não  formalizadas  e 
justificadas

1 e 2

Termos aditivos irregulares 2,  3 
e 6

Descumprimento  dos  prazos 
contratuais 1; 2; 3; 5 e 6

Inexecução contratual 1; 2; 3; 5 
e 6

Contratação  de  obra  nos  dois 
últimos  quadrimestres  do  último 
ano de mandato, com insuficiência 
de recursos

5

Não  apresentação  de  licença 
ambiental 1

Não  apresentação  de  estudos  de 
impacto ambiental

1

51



Assunto Irregularidade
Obra/Serviç
o

Ausência de livro de ocorrência ou 
diário de obras 1; 2; 3; 5 e 6

Indícios de fraude na formalização 
do termo de contrato 4 e 5

Documento em duplicidade (mesmo nº 
e datas diferentes) 5

Retardamento  do  início  da  obra 
injustificado 2

Pagamentos

Liquidação de despesa em desacordo 
com a execução 1 e 6

Pagamentos  sem  liquidação  da 
despesa 4 

Liquidação e pagamento anteriores 
à formalização do contrato 5

Inscrição  de  restos  a  pagar  em 
desacordo com a legislação 1

Indícios  de  enriquecimento  sem 
causa 1 e 2

Engenharia

Obras inacabada e paralisada 1; 5 e 6
Insuficiência  dos  elementos 
apresentado  a  título  do  Projeto 
Básico.

1; 2; 3; 4; 5 e 6

Boletins de medição incompatíveis 
com as execuções

1,5  e 
6

Dificultar 
auditoria

Omissão de serviço na prestação de 
contas 2 e 4

Deficiência  e/ou  inexistência  de 
controle interno 1; 2; 3; 4; 5 e 6

“

  Ao fim, opina o Auditor Geral no sentido de se julgar 
irregulares as contas dos Ordenadores de Despesas José Pereira 
de Araújo (Prefeito) e Ana Beatriz Cavalcante Pontes de Melo 
(Secretária de Saúde).
        Acolho na íntegra o opinativo expendido pelo douto 
parecerista, adotando-o como razões de meu convencimento.
         É o relatório. 

  

VOTO DO RELATOR

CONSIDERANDO a  não  aplicação  na  manutenção  e 
desenvolvimento  do  ensino  do  percentual  estabelecido  na 
Constituição Federal;

CONSIDERANDO a não contabilização e não recolhimento da 
contribuição  retida  dos  servidores  e  a  contabilização  e 

52



recolhimento parcial da contribuição patronal devidas ao RGPS;

CONSIDERANDO as inconsistências nos registros contábeis; 

CONSIDERANDO o  descumprimento  do  Art.  42  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO a realização de despesas sem licitação;

CONSIDERANDO a  realização  de  despesas  com  Transporte 
Escolar fora do período letivo, implicando em dano ao erário 
de R$ 82.540,85;

CONSIDERANDO a concessão de reajuste com aluguel de forma 
irregular, implicando em dano ao erário de R$ 11.642,54;

CONSIDERANDO a realização de despesa com publicidade sem 
o devido processo legal e sem a comprovação de conteúdo; 

CONSIDERANDO  a  classificação  incorreta  da  despesa  com 
pessoal;

CONSIDERANDO a não retenção de imposto de renda incidente 
na fonte; 

CONSIDERANDO  a  realização  de  despesa  sem  finalidade 
pública, implicando em dano ao erário de R$ 1.200,00; 

CONSIDERANDO o  pagamento  de  remuneração  irregular  a 
Secretário Municipal, implicando em um débito de R$ 2.700,00; 

  CONSIDERANDO o pagamento indevido de valores rescisórios 
pela exoneração de servidor de cargo comissionado, implicando 
em um débito de R$ 2.700,00;

CONSIDERANDO as graves irregularidades apontadas no Laudo 
de Engenharia; e
  CONSIDERANDO  o disposto nos artigos 70 e 71, II, c/c o 
artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, III, da 
Lei 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco);
   Seja  emitido  PARECER  PRÉVIO  recomendando  à  Câmara 
Municipal de PAUDALHO a REJEIÇÃO das contas do então Prefeito 
Municipal,  relativas  ao  exercício  financeiro  de  2008,  de 
acordo com o disposto nos Arts. 31, §§ 1◦ e 2◦ da Constituição 
Federal de 1988 e 86, § 1◦, da Constituição de Pernambuco.

Julgo IRREGULARES as contas do ordenador de despesas JOSÉ 
PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito do Município, determinando-lhe a 
restituição aos cofres públicos municipais da importância de 
R$  98.083,39  (noventa  e  oito  mil,  oitenta  e  três  reais  e 
trinta e nove centavos), corrigida monetariamente a partir do 
primeiro dia do exercício financeiro subsequente ao das contas 
analisadas, segundo os índices e condições estabelecidos na 
legislação municipal para atualização dos créditos da Fazenda 
Pública;

Julgo IRREGULARES as contas da ordenadora de despesas ANA 
BEATRIZ  CAVALCANTE  PONTES  DE  MELO,  Secretária  de  Saúde, 
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determinando-lhe a restituição aos cofres públicos municipais 
da importância de R$ 4.198,42 (quatro mil, cento e noventa e 
oito  reais  e  quarenta  e  dois  centavos),  corrigida 
monetariamente  a  partir  do  primeiro  dia  do  exercício 
financeiro subsequente ao das contas analisadas, segundo os 
índices e condições estabelecidos na legislação municipal para 
atualização dos créditos da Fazenda Pública;

Sejam, ainda, feitas as seguintes recomendações: 

a) Aplicar o mínimo constitucional exigido na manutenção e 
desenvolvimento do ensino.

b) Entregar o processo de prestação de contas, com todas 
as informações requeridas na Resolução específica do TCE-PE.

c)  Aplicar  o  mínimo  exigido  na  remuneração  dos 
profissionais do magistério com recursos do FUNDEB.

d)  Apresentar  o  RGF  e  RREO  conforme  a  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal.

e) Efetuar o desconto do IRRF devido dos prestadores de 
serviços contratados.

f) Contabilizar as contribuições previdenciárias de todos 
os servidores, inclusive dos contratados.

g) No tocante às obras públicas e serviços de engenharia:

Assunto Determinação

 Licitaçõ
es

Observar os procedimentos legais concernentes a todas 
as fases da licitação
Evitar fracionamentos de licitações indevidos

 Contrato
s

Respeitar a cronologia dos contratos
Cumprir os prazos contratuais
Formalizar  e  justificar  todas  as  alterações 
contratuais

Engenhari
a

Adotar  medidas  eficientes  na  fiscalização  e 
acompanhamento das obras e serviços de engenharia
Elaborar  projetos  e  orçamentos  compatíveis  com  o 
objeto  a  ser  licitado,  respeitando  as  exigências 
legais
Adotar o uso do livro de ocorrências nas obras.
Concluir as obras paralisadas e/ou inacabadas 
Exigir  das  empresas  contratadas  o  cumprimento  das 
especificações e das normas técnicas
Realizar registro fotográfico das etapas da execução 
das obras.

Controle 
Interno

Fazer constar na Prestação de Contas, Mapas de Obras 
e  Serviços  de  Engenharia,  todas  as  obras  e/ou 
serviços  em  execução  e/ou  executadas,  inclusive 
serviços de limpeza urbana.
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Assunto Determinação
Contrair  obrigação  que  possa  ser  integralmente 
cumprida, evitando as constantes paralisações
Adotar medidas de controle interno que condicionem o 
pagamento após a correta liquidação da despesa.

Outrossim,  seja  remetido o  Laudo  de  Engenharia  ao 
Tribunal de Contas da União, à FUNASA (obra 01), ao Ministério 
da Integração Nacional (obra de referência 02), ao Ministério 
das Cidades (obra 03), à Caixa Econômica Federal (obras 02 e 
03)  e  à  Secretaria  das  Cidades  do  Governo  do  Estado  de 
Pernambuco (obra 06).

Por  fim,  seja  encaminhado ao  Tribunal  Regional 
Eleitoral  as  peças  processuais  relativas  ao  item  4.17.2  do 
Relatório de Auditoria.

CONSELHEIRO PRESIDENTE – DR. DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR:

Peço vista do Processo.
MAM
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30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 26.04.12
PROCESSO TC Nº 0910053-2
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