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Parecer Nº 1504/18 
Processo TC Nº 06139/18 
Origem: Prefeitura Municipal de Bananeiras 
Natureza: Prestação de Contas Anuais 
Exercício: 2017 
Gestor: Douglas Lucena Moura de Medeiros 

 

 

Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO. PREFEITO MUNICIPAL DE BANANEIRAS. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE 2017. 
DIVERSAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELO 
ÓRGÃO AUDITOR, ALGUMAS COM ALTO NÍVEL DE 
GRAVIDADE. PARECER CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS 
CONTAS DE GOVERNO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS 
DE GESTÃO. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL 
DOS DITAMES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. COMINAÇÃO DE MULTA. 
REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM EM 
FACE DOS FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE 
IMPROBIDADE E DE ILÍCITOS PENAIS CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMUNICAÇÃO À RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL EM VIRTUDE DA OMISSÃO NO 
PAGAMENTO E NO RECOLHIMENTO DE 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
RECOMENDAÇÕES.  

 
 
 
 
 

 
 

Os presentes autos tratam do exame da prestação de contas anual do Sr. 
Douglas Lucena Moura de Medeiros, Prefeito do Município de Bananeiras, referente ao 
exercício financeiro de 2017. 

 
Consta, às fls. 8815/9086, Relatório Prévio sobre a Gestão, decorrente do 

processo de acompanhamento, indicando a ocorrência de irregularidades na gestão da 
citada autoridade. 

 
Intimação do gestor à fl. 9087 para se manifestar acerca do Relatório 

supramencionado, seguida da anexação da prestação de contas anual (fls. 9096/9462) e 
de apresentação de defesa do Relatório Prévio (fls. 9463/10221). 
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Relatório de prestação de contas anual (com análise da defesa apresentada 
pelo gestor) às fls. 43356/43654, no qual o Órgão Auditor considerou elidida a 
irregularidade relativa aos pagamentos relativos a obras e/ou serviços de engenharia não 
executados, mantendo as demais irregularidades indicadas no Relatório Prévio sobre a 
Gestão e apontando outras adicionais a estas, advindas do exame da prestação de 
contas.   
 

a) Irregularidades indicadas no Relatório Prévio sobre a Gestão e mantidas: 
 
1. Abertura de créditos adicionais sem a devida indicação dos recursos 
correspondentes; 
 
2. Transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização 
legislativa; 
 
3. Ocorrência de déficit de execução orçamentária sem a adoção das providências 
efetivas; 
 
4. Realização de despesas por meio de inexigibilidade de licitação sem justificativa 
plausível; 
 
5. Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento 
do ensino; 
 
6. Gastos com pessoal acima do limite (60%) estabelecido pelo art. 19 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF);  
 
7. Gastos com pessoal acima do limite (54%) estabelecido pelo art. 20 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF);  

 
8. Não liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 
 
9. Inadimplência no pagamento de contribuição previdenciária patronal, débito 
origina/parcelamento;  
 
10. Não recolhimento de cotas de contribuição previdenciária descontados dos 
segurados à instituição devida;  
 
11. Ausência de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;  
 
12. Não atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos;  
 
13. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 
patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas;  
 
14. Realização de despesas sem a observância do princípio da moralidade;  
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15. Ausência de comprovação da entrega da prestação do serviço;  
 
 
b) Irregularidades advindas após o exame da prestação de contas: 
 
1. Ocorrência de déficit financeiro ao final do exercício; 
 
2. Incompatibilidade não justificada entre os demonstrativos, inclusive contábeis; 
 
3. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na 
inconsistência dos demonstrativos contábeis; 
 
4. Não realização de licitação em relação a despesas em casos previstos na lei de 
licitações. 

 
 
Ademais, a Auditoria sugeriu alertar o gestor acerca da necessidade de 

abertura de procedimento administrativo para apurar a ocorrência de acumulações 
indevidas. 

 
Nova intimação do gestor responsável para apresentar defesa acerca das 

conclusões do Órgão Instrutor às fls. 43655/43656. 
 
Apresentação de defesa, protocolada sob o doc. nº 73749/18, às fls. 

43658/43710.  
 
Relatório de análise da defesa apresentada, fls. 43717/43746, no qual a 

Auditoria mantém todas as irregularidades apontadas no Relatório Prévio de 
Acompanhamento de Gestão e no Relatório da PCA/Análise de Defesa. 

 
Na sequência, o processo foi remetido a este Ministério Público de Contas, 

para exame e oferta de parecer. 
 
 
É o relatório. Passo a opinar. 
 
 

 Inicialmente, importa registrar que o presente feito corresponde a processo 
de prestação de contas relativa ao exercício de 2017, portanto, já submetido as normas 
consubstanciadas na Resolução Normativa TC Nº 01/2017, que criou e disciplina o 
processo de acompanhamento. 

 
 A propósito, vale trazer a lume alguns dispositivos da mencionada 

Resolução Normativa: 
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  Art. 1º. Fica criada na categoria ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO a 
subcategoria de processo denominada ACOMPANHAMENTO, por meio da qual 
serão realizados os procedimentos rotineiros de acompanhamento da Gestão 
Estadual e Municipal. 

 
  § 1º. No primeiro dia útil de cada exercício financeiro serão instaurados 455 
processos de acompanhamento, sendo: (...) 

 
Art. 2º. Protocolizados e autuados os processos conforme o art. 1º desta 

Resolução, os autos eletrônicos serão encaminhados aos departamentos da 
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI responsáveis pelo Acompanhamento 
da Gestão Estadual e Municipal. 

 
(...) 

 
Art. 9º. Após o processamento do balancete relativo a dezembro de cada 

exercício, será elaborado o Relatório Prévio sobre a Gestão do Poder ou Órgão, 
com a indicação das falhas e irregularidades não saneadas ao longo do exercício, 
do qual Gestores e Interessados no processo de acompanhamento serão intimados 
para apresentação de defesa.  

 
(...) 

 
Art. 10. O Gestor quando da apresentação da respectiva Prestação de 

Contas Anual deverá, a título de defesa, esclarecer todas as irregularidades 
consideradas como remanescentes no Relatório Prévio elaborado na forma 
prevista art. 9º desta Resolução.  

 
Parágrafo único. Só haverá nova intimação para apresentação de defesa se 

após o recebimento da Prestação de Contas Anual, a Diretoria de Auditoria e 
Fiscalização - DIAFI apontar irregularidades que não constaram do Relatório 
Prévio.  
 
 
Conforme se pode inferir dos preceitos legais acima transcritos, no Relatório 

Prévio sobre a Gestão, previsto no art. 9º, deverão ser indicadas eventuais falhas não 
sanadas no decorrer do exercício (da gestão municipal/estadual), quando do 
acompanhamento da gestão, viabilizando-se a sua correção, por meio de intimação para 
apresentação de defesa. 

 
Confere-se, então, oportunidade de apresentação de defesa à autoridade 

competente, caso irregularidades sejam apontadas nesse Relatório Prévio, as quais se 
não forem elididas, constarão do futuro Relatório da prestação de contas anual, a serem 
posteriormente prestadas, onde outras eivas poderão ser indicadas, caso haja 
constatação dessas pela Auditoria, quando do exame das contas anuais propriamente 
ditas. 

 
Por seu turno, apenas se constatando, na prestação de contas anual, 

irregularidades diversas daquelas eventualmente apontadas no Relatório Prévio sobre a 
Gestão, proceder-se-á a nova intimação do gestor responsável. 
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No caso dos presentes autos, houve, após a análise dos elementos 

pertinentes à prestação de contas propriamente dita, a constatação de irregularidades 
adicionais àquelas apontadas no Relatório Prévio sobre a Gestão, com a correta 
intimação do gestor a fim de prestar os devidos esclarecimentos. 

 
Feitas essas considerações, passa-se à análise individualizada da(s) 

inconsistência(s), apontada(s) pelo Órgão Auditor. 
 
 
- Abertura de créditos adicionais suplementares sem a devida indicação dos 
recursos correspondentes 

 
Verificou-se a abertura de créditos suplementares pela Prefeitura Municipal 

(Decreto nº 21/17) no valor de R$ 1.095.195,96, utilizando como fonte a anulação de 
dotação de apenas R$ 210.000,00. 

 
Numa tentativa de ajuste da situação, abriu-se um crédito suplementar de 

R$ 40,00, por meio Decreto nº 26/17, utilizando-se como fonte a anulação de dotação de 
R$ 885.235,96. No entanto, conforme asseverado pela Auditoria, ainda restou sem fonte 
de recursos o valor de R$ 3.000,00, ocorrendo, com essa manobra, um descontrole 
orçamentário no município de Bananeiras.  

 
Em sua defesa, o gestor alega que tais decretos foram abertos pelo contador 

do IBPEM para atender necessidades do próprio órgão previdenciário 
 
A respeito, é de se destacar que a competência para abertura de créditos 

adicionais é do chefe do Poder Executivo, e não do contador do Instituto de Previdência.  
 
Ademais, foi verificada pelo Órgão de Instrução uma divergência de valores 

entre os documentos apresentados quando do balancete de outubro de 2017 (R$ 
1.095.195,96) e o proveniente da defesa (R$1.174.195,96). 

 
Restou comprovado ainda que o valor de R$ 3.000,00 sem fonte de recursos 

é proveniente do Decreto nº 20/17, em nada se relacionando com os decretos acima 
discriminados. 

 
Em nova defesa apresentada (doc. nº 73749/18), o gestor tenta justificar 

essa celeuma contábil através de uma manobra entre os orçamentos do IBPEM e da 
Câmara Municipal (já que o contador de ambos os órgãos é o mesmo), não logrando 
êxito, porém. 
 

A propósito, impende mencionar que a Constituição Federal é límpida no 
sentido de vedar a abertura de créditos adicionais sem prévia autorização legal e sem 
indicação dos recursos correspondentes, senão vejamos: 
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Art. 167 – São vedados: 
(...) 
V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes. 

 
A abertura de créditos suplementares e especiais sem o cumprimento da 

forma legal constitui ato ilícito, porque realizado em desrespeito ao disposto em norma 
constitucional e infraconstitucional relativa a finanças públicas, representando, pois, 
mácula à execução do orçamento, além de inequívoca ofensa ao princípio da legalidade. 

 
Essa prática destrói a rigidez do orçamento público pretendida pelo 

ordenamento jurídico pátrio, com prejuízos para todo o sistema constitucional 
orçamentário que, enfraquecido, deixa de ser veículo necessário de planejamento das 
ações da Administração Pública, em desfavor do regime de gestão fiscal responsável 
preconizado pelo art. 1º, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
É o caso, pois, de se aplicar multa ao gestor, com fulcro no art. 56, II, da Lei 

Orgânica desta Corte (LC 18/93) pela mácula perpetrada. 
 

 
- Transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria 
de programação para outra ou de um órgão para outro, sem autorização 
legislativa 
 

 
No tocante a eiva supramencionada, observa-se que a Prefeitura de 

Bananeiras procedeu à abertura de créditos adicionais para a Câmara Municipal valendo-
se da anulação de dotação da Prefeitura como fonte de recursos. 

 
Em sede de defesa, o gestor argumenta que o orçamento municipal é uno, 

abrangendo todos os Poderes, aduzindo, inclusive, que tal prática é corriqueira e nunca 
foi questionada pelo Tribunal de Contas. 

 
A respeito, vale salientar que não está se discutindo a natureza do 

orçamento, porquanto induvidosa a sua característica de ser uno. O que se questiona é a 
impossibilidade de se transferir recursos de um órgão para outro sem prévia autorização 
legislativa, tendo em vista a vedação constitucional1 existente. 
 

Assim, diante da ausência do ato legislativo autorizador dos 
remanejamentos em comento, a irregularidade resta caracterizada, ensejando aplicação 
de multa e recomendação à gestão municipal para que não volte a incorrer na falha, 
devendo sempre conferir observância à regra contida no inciso VI do art. 167 da CF/88. 

                                                 
1
 Art. 167. São vedados: 

(...) 

VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria econômica para outra ou de 

um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 
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- Ocorrência de déficit de execução orçamentária sem a adoção das providências 
efetivas no valor de R$ 3.072.776,11 

 
- Ocorrência de déficit financeiro ao final do exercício no montante de R$ 
1.947.499,87 

 
 

As eivas em comento evidenciam a ausência de comprometimento da 
gestão com a manutenção do equilíbrio das contas públicas e com o cumprimento de 
metas entre receitas e despesas, em desrespeito ao princípio do planejamento, previsto 
no artigo 1º, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, in verbis: 

 
Art. 1º. Omissis.  
(...) 
 
§1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 
mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas 
e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. (grifou-se) 

 
 

  Ressalte-se que a saúde orçamentária e financeira de um órgão/entidade 
pública é fator fundamental para que seja possível a continuidade adequada dos serviços 
públicos por eles prestados. No caso concreto, a ocorrência de déficit na execução do 
orçamento pode acarretar a insuficiência, no futuro, dos recursos do Município para fazer 
face ao pagamento da folha de pessoal, dos compromissos contratuais, legais, etc. 
 
  Ademais, havendo um resultado deficitário ao final de um exercício, o 
próximo já começa com determinado valor a ser pago com recursos do exercício seguinte. 
Tal cenário se afasta, portanto, da regra do planejamento à qual está atrelado o gestor 
publico no exercício de suas funções. 
 

Cumpre mencionar, ainda, que o ordenamento jurídico determina a limitação 
de empenho quando for verificado que a realização da receita pode não comportar o 
cumprimento das metas, conforme prevê o art. 9º da LRF, a seguir transcrito:  

 
 

“Art. 9º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
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subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, 
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
 

 § 1º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que 
parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram 
limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.  
(...) 
 

§ 2º. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas 
pela lei de diretrizes orçamentárias. 
 

 § 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder 
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais 
de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida 
no §1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas 
Legislativas estaduais e municipais.  

 

 
Da análise dos autos, percebe-se que o equilíbrio entre a receita e a despesa, 

pressuposto básico de uma gestão fiscal responsável, não foi observado, assim como não 
foi instituída, pela gestão municipal, qualquer medida no sentido de limitar empenho, nos 
termos do dispositivo supracitado. 

 
Assim, as irregularidades em comento - destacando-se inclusive o elevado 

montante a elas correspondentes - igualmente ensejam aplicação de multa, bem como 
recomendação expressa no sentido de maior comprometimento com os princípios e 
regras previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a fim de que as impropriedades 
constatadas não se repitam nos próximos exercícios. 

 
 
- Realização de despesas por meio de procedimento de inexigibilidade de licitação 
sem justificativa plausível 
 

 
Com relação à realização de procedimento de inexigibilidade de licitação 

sem justificativa plausível, observa-se que a Prefeitura Municipal de Bananeiras realizou 
despesas relativas à contratação de serviços de assessoria jurídica e contábil mediante 
procedimento de inexigibilidade, sem comprovação dos requisitos permissivos para tal, no 
montante de R$ 284.600,00. 
 

No que concerne a tais contratações, a defesa tenta se justificar com o 
argumento de que já se encontra pacificado, nesta Corte de Contas, a possibilidade de 
adoção da inexigibilidade para serviços dessa natureza. 

 
A respeito, é oportuno enfatizar, ab initio, que o procedimento licitatório é a 

regra a ser seguida pela Administração quando da realização de compras, serviços, 
obras, alienações, enquanto a contratação direta constitui uma exceção, somente se 
justificando em casos bem específicos, previstos em lei.  
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Dessa maneira, o procedimento licitatório representa uma obrigação do 

administrador. Sua importância se dá na medida em que é através da licitação que se 
obtém não apenas a proposta mais vantajosa para a Administração, mas também se abre 
a possibilidade para que qualquer indivíduo, devidamente habilitado, possa contratar com 
o Poder Público, contribuindo para a concretização do princípio da isonomia. Além disso, 
contribui para garantir a moralidade e a lisura dos atos e procedimentos da Administração 
Pública. 

 
Contudo, a Lei nº 8.666/93, Estatuto das Licitações e Contratos, apresenta 

hipóteses em que se permite ao Poder Público celebrar ajustes diretamente com o 
particular, independentemente da realização do procedimento licitatório, desde que se 
enquadrem nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade, previstas nos artigos 24 e 25 da 
referida lei. 

 
No caso dos serviços de assessorias jurídica e contábil, esta Egrégia Corte 

entendia ser possível a contratação dessa natureza de serviço por meio de procedimento 
de inexigibilidade de licitação, sem exigir efetivamente a comprovação dos requisitos 
estabelecidos no art. 25, II, da Lei nº 8.666/93. No entanto, a partir da emissão do 
Parecer Normativo TC Nº 0016/17 (06/12/2017), os membros deste Tribunal adotaram 
novo posicionamento, defendendo, agora, que tais serviços devem ser realizados por 
servidores efetivos, somente podendo ocorrer a contratação direta quando atendidos os 
requisitos previstos na Lei nº 8.666/932. 

 
Observa-se, portanto, que o entendimento atual deste Corte de Contas se 

assemelha ao posicionamento sempre defendido por esta Representante Ministerial, no 
sentido de os serviços de assessoria jurídica e contábil são inerentes às atividades típicas 
da Administração, devendo, a princípio, ser realizado por servidor público titular de cargo 
público provido mediante a prévia aprovação em concurso público, bem assim de que 
para se configurar a hipótese de contratações de serviços técnicos por meio de 
inexigibilidade, é imprescindível a observância dos requisitos previstos no art. 25, inciso II, 
da Lei 8.666/93, quais sejam, inviabilidade de competição, previsão do serviço no art. 13 
da referida lei, singularidade do serviço e notória especialização. 

 
Com efeito, veja-se o que dispõe o art. 25, II, in verbis: 
 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
(...)  
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 

                                                 
2
 Parecer Normativo PN TC 0016/17. (...) “os serviços de assessorias administrativas ou judiciais, na área 
de direito, em regra, devem ser realizados por servidores púbicos efetivos, somente podendo ser 
contratados diretamente com pessoas ou sociedades, excepcionalmente, quando atendidas todas as 
normas previstas na lei específica que disciplina as licitações e os contratos administrativos (Lei Nacional 
n.º 8.666/1993)”.  
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notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação”; 
 

 

Portanto, para a caracterização da inexigibilidade de licitação, segundo a 
regra do dispositivo legal supracitado, é necessário o preenchimento de tais requisitos. 
Não basta também que ele esteja referido no artigo 13, que inclusive prevê serviços de 
assessoria ou consultoria técnica, mas que o serviço técnico possua natureza singular e 
seja de um grau de especialização de tal complexidade que não possa ser 
desempenhado por qualquer profissional da área, mas por aquele profissional com notória 
especialização, nos termos legalmente exigidos, de forma a afastar a possibilidade de 
concorrência. 

 

Segundo o Prof. Marçal Justen Filho, “sempre que não se configurar um 
serviço singular e que qualquer profissional em condições normais” (ou seja, profissional 
habilitado) “puder atender satisfatoriamente ao interesse público, é incabível a 
contratação direta por inexigibilidade”3 

 
Nesse sentido, traz-se a lume entendimentos do Eg. Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça:  
 
 

“Licitação. Obrigatoriedade. Advogado. Contratação direta de advogado, 
com base no art. 25, II da Lei 8.666/93. Impossibilidade, tendo em vista 
que a notória especialização só tem lugar quando se trata de serviço 
inédito ou incomum.” (TCE/PR, TC-50.210/94, Rel. Cons. João Féder, 
RTCE, nº 113, jan/mar 1995, p. 130)  
 
CRIMINAL. RESP. CRIME COMETIDO POR PREFEITO. CONTRA-
TAÇÃO DE ADVOGADO PELO MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. (...). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II - A 
inviabilidade de competição, da qual decorre a inexigibilidade de licitação, 
deve ficar adequadamente demonstrada, o que não ocorreu in casu. (...) 
IV - Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Relator.(STJ, 
RESP 513747, Rel. Min. GILSON DIPP, DJU 01/12/2003, p. 395)  
 
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE 
PARANAGUÁ E ANTONINA (APPA). CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO 
SEM LICITAÇÃO. (...) 3. Por outro lado, não convencem os argumentos 
expendidos pelo recorrente quanto à singularidade dos serviços 
profissionais a serem executados, nem que não pudessem ser atendidos 
pelos integrantes do serviço jurídico da APPA. 4. Recurso ordinário 
improvido.(STJ, ROMS 5532, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJU 
23/04/2001, p. 123) 

 

                                                 
3
 JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9ª Ed. São Paulo: 
Dialética, 2002. P. 282   
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Enfim, é mister ressaltar que somente se justifica a contratação de serviços 

advocatícios e contábeis por meio de inexigibilidade quando comprovadas a inviabilidade 
de competição, a singularidade do serviço e a notória especialização do contratado. 

 
Ademais, e antes de tudo, é de se ter que os serviços de assessoria jurídica 

e contábil são inerentes às atividades típicas da Administração, devendo ser realizado por 
servidor público titular de cargo público provido mediante a prévia aprovação em concurso 
público. 

 
No caso dos autos, não ficou devidamente comprovada pelo gestor a 

existência dos requisitos que autorizam a contratação de serviços de assessoria técnica, 
por meio do procedimento de inexigibilidade.  

 
Assim, entende esta Representante Ministerial que as referidas 

contratações, realizadas por meio de inexigibilidade de licitação, mostram-se irregulares, 
impondo-se recomendação à Prefeitura Municipal de Bananeiras no sentido de conferir 
estrita observância ao disposto no Parecer Normativo PN-TC nº 0016/17, e às normas 
previstas na Lei nº 8.666/93 quando das futuras contratações de assessorias contábil e 
jurídica, sob pena de responsabilidade. 
 

 
- Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino 

 
 

No tocante a este ponto específico, o Órgão Auditor verificou incialmente 

que a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) foi da 
ordem de R$ 3.854.216,62, correspondendo a 18,12% da receita de impostos. 
 

Em sede de defesa, o gestor alega que o valor relacionado as despesas do 
exercício anterior (R$ 94.083,31) foi erroneamente excluído do cômputo pela Auditoria, 
uma vez que, apesar de tal quantia ser relativa ao exercício financeiro de 2016, foram 
empenhados e pagos em 2017. Acrescenta que de acordo com o art. 35, II da Lei 4320/64 
pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas, concluindo, 
então, que tais despesas deveriam ser consideradas no cômputo dos gastos no MDE. 

 
No que diz respeito às despesas pagas através de contas incorretamente 

vinculadas às fontes de recursos (R$ 1.082.597,46), o interessado aduz que a 
nomenclatura das contas em nada modifica o fato de que tal gasto foi efetivamente 
realizado, fazendo juntar documentos relativos a extratos de transferências bancárias que 
corroboram sua afirmação. 

 
Por fim, quanto à exclusão relacionada a restos a pagar inscritos no 

exercício sem disponibilidade financeira (R$ 451.983,99), o gestor discorda do 
entendimento esposado pelo Órgão Auditor, sob o prisma de que as despesas pagas no 

Impresso por convidado em 06/02/2019 18:47. Validação: 3020.14E2.8C50.4A73.3B92.D105.ED4C.E35F. 
Parecer. Proc. 06139/18. Data: 18/12/2018 07:30. Responsável: Elvira S. P. de Oliveira.

43759

43759



 
ESTADO DA PARAÍBA 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
                                                                 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

12 

primeiro trimestre do exercício ora analisado, mesmo que inscritas em restos a pagar, 
devem ser consideradas no cálculo dos gastos do MDE. 

 
A Auditoria, acatando parcialmente as alegações da defesa, refez os 

cálculos, chegando à conclusão de que foram gastos na Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino – MDE o equivalente a 24,64% da receita de impostos. Portanto, ainda abaixo 
do índice estabelecido na Constituição Federal. 

 
A respeito, tem-se que a irregularidade em causa encerra desobediência ao 

disposto no art. 212 da Constituição Federal, que dispõe ser obrigatória, para os 
Municípios, a aplicação anual de, pelo menos, 25% dos recursos de impostos e 
transferência na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino. Com efeito, assim reza o 
sobredito preceito constitucional: 
 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.  

 
Destaque-se que a escorreita aplicação dos recursos com a educação é de 

suma importância, mormente quando se tem em vista que o acesso à educação constitui 
um direito social consagrado na Constituição Federal, posto que é através da sua garantia 
que se assegura a concessão de condições mínimas para o desenvolvimento da pessoa,  
com participação na vida social.  

 
Dessa forma, tal irregularidade não constitui mera inobservância ao disposto 

na norma constitucional citada, mas, sobretudo, afronta a um direito constitucional.  
Inadmissível, pois, sobremodo por se tratar do mínimo a ser aplicado em educação.  

 
A irregularidade vertente enseja, portanto, cominação de multa à autoridade 

municipal, bem como a emissão de parecer contrário à aprovação das contas de governo. 
 
 
- Gastos com pessoal acima do limite (60%) estabelecido pelo art. 19 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
 
- Gastos com pessoal acima do limite (54%) estabelecido pelo art. 20 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
 

 
A esse respeito, tem-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

objetivando dar efetividade ao artigo 169 da Constituição Federal, estatuiu limites para a 
despesa total com pessoal para cada ente da Federação, bem como para os Poderes. 

 
De acordo com o art. 19, inciso III, da LRF, a despesa com pessoal, no caso 

dos Municípios, não poderá exceder a 60% da Receita Corrente Líquida (RCL). Por outro 
lado, preconiza o art. 20 do referido diploma legal que a repartição do limite 
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supramencionado também não poderá ultrapassar 6% para o Poder Legislativo e 54% 
para o Poder Executivo. 

 
No caso em tela, o Corpo de Instrução calculou em 70,91% da RCL o 

montante gasto total com pessoal pelo município de Bananeiras, em flagrante 
desobediência ao limite máximo de 60%, estabelecido no art. 19, inciso III, da LRF. 

 
 Por sua vez, apontou como 64,30% da RCL para os gastos com o pessoal 

do Poder Executivo, mostrando-se, portanto, bem acima do limite máximo de 54%, 
previsto no art. 20, inciso III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 

 
A defesa alega que o Órgão Técnico considerou, de forma equivocada, nos 

cálculos relativos a gastos com pessoal, despesas com profissionais liberais prestadores 
de serviços de saúde para atender aos programas federais, bem como contratados por 
excepcional interesse público. 

 
Entretanto, tal justificativa não tem o condão de modificar o entendimento 

esposado pela Auditoria, ainda mais quando se leva em consideração a emissão dos 
Alertas TCE/PB nºs 659 e 1468 (fls. 562 e 8572, respectivamente), emitidos a esse 
respeito.  

 
Nesse contexto, quanto aos gastos com pessoal, vale mencionar que a LRF 

estabelece no art. 23, que “o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois 
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre 
outras, as providências previstas nos §§3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal”.  

 
Destarte, observa-se que não há nos autos qualquer documento indicativo 

da adoção de providências no sentido de proceder à eliminação do pessoal excedente. 
 

  Sobre esse aspecto, é de se ver que o desrespeito aos ditames da 
legislação fiscal sem adoção das medidas necessárias à redução dos gastos com pessoal 
é inadmissível, pois concorre para a acentuação do desequilíbrio orçamentário municipal, 
de modo que deve implicar em inequívoca reflexão negativa nas presentes contas, bem 
como na aplicação da multa prevista na Lei Orgânica desta Corte, e ainda em 
recomendação expressa de medidas de ajuste, a teor do disposto no art. 23 da Lei 
Complementar 101/00. 

 
 

- Não liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público 
 

 
No que se refere à transparência da gestão fiscal, constatou-se, durante o 

acompanhamento da gestão de 2017, que o Município não vinha disponibilizando em seu 
sítio oficial na internet informações atualizadas concernentes a registros das despesas. 
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O gestor, ao se manifestar sobre a eiva, afirma que “a gestão tem 
alimentado o portal com comprometimento e assiduidade”. Informa, todavia, que desde o 
dia 09 de março do corrente ano vem encontrando problemas provenientes de questões 
técnicas na Data Center da Amazon.  
 

Sobre esse aspecto, é de se ver que a falha em debate inviabiliza o pleno 
conhecimento e acesso a todas as informações sobre a gestão, além de constituir 
embaraço ao controle social, de tal sorte que deve ensejar recomendação à gestão 
municipal para que envide esforços no sentido de sanar as ausências identificadas, a fim 
de dar cumprimento ao princípio constitucional do acesso à informação (art. 5º, XIII), nos 
moldes previstos pela legislação (Lei nº 12.527/11 e Lei Complementar nº 131/2009).  

 
 
- Inadimplência no pagamento da contribuição patronal devida tanto ao Instituto 
Nacional da Seguridade Social (RGPS), como ao Instituto Previdenciário Municipal 
(RPPS); 
 
- Não recolhimento de cotas de contribuição previdenciária descontadas dos 
segurados à instituição devida (IBPEM); 
 
-Ausência de quitação de parcelamentos de débitos realizados em face do não 
pagamento de contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Previdenciário 
Municipal (IBPEM) 
 

 
As irregularidades apontadas se referem ao seguinte: a) não pagamento de 

obrigações patronais devidas ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), no 
montante de R$ 951.600,93, bem como ao Instituto de Previdência Municipal no valor de 
R$ 2.483.909,36, neste caso, equivalente a 100% das obrigações devidas; b) ausência 
de quitação de parcelamentos feitos junto ao IBPEM, correspondentes ao valor de R$ 
957.151,32 e c) não recolhimento ao Instituto Previdenciário Municipal das cotas de 
contribuição previdenciária retida dos servidores no valor de R$ 1.607.235,47. 

  
Pois bem. No que toca à gestão previdenciária do município de 

Bananeiras, conforme se pode inferir dos elementos dos autos, tem-se uma 
situação de gritante desordem e falta de zelo para com a legalidade no concernente 
às obrigações de natureza previdenciária.  

 
A situação previdenciária demonstrada se torna ainda mais grave 

quando se observa que, além do inadimplemento correspondente à totalidade da 
contribuição patronal devida ao Regime Previdenciário Próprio (100% !!!), 
constatou-se também não ter havido recolhimento de cotas de contribuição 
previdenciárias descontadas do segurado, no alto valor de R$ 1.607.235,4, o que, 
em tese pode tipificar ilícito de natureza penal, cabendo profunda análise pelo 
órgão ministerial competente – Ministério Público Estadual,  sobremodo à luz das 
irregularidades constatadas nas presentes contas, atreladas à gestão do Instituto 
Previdenciário Municipal (IBPEM), sobre as quais adiante se tratará. 
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Com efeito, assim reza o art.  168-A do Código Penal Brasileiro: 
 
Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas 
dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: 

 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem deixar de: 

 
I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à 
previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a 
segurados, a terceiros ou arrecadada do público; (...) 
 

 
Aqui, impende destacar que os recolhimentos previdenciários têm natureza 

jurídica de tributo, por se tratar de prestação pecuniária instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, não cabe ao 
administrador fazer juízo de valor no tocante ao mérito, à oportunidade ou à conveniência 
no perfazer da exação. 

 
A ausência de pagamento de contribuição previdenciária, bem como de 

repasse desta, incidente sobre as remunerações dos servidores, além de prejudicar o 
direito futuro do contribuinte, notadamente o direito à aposentadoria, consiste em ato 
atentatório à expressa determinação legal. 
 

É preciso ressaltar ainda que o pagamento em atraso dessas obrigações, 
com subsequentes pedidos de parcelamento de débitos, é prejudicial ao erário e às 
gestões futuras, pois acarreta a incidência de multa e juros, aumentando assim o 
endividamento do município.  

 
Portanto, é imprescindível que se alerte veementemente a atual gestão para 

a adoção dos procedimentos tendentes ao cumprimento da lei, resguardando o erário do 
pagamento de custosos juros em virtude de atrasos em seus compromissos.  

 
Por fim, deve ser aplicada multa ao gestor responsável, bem como enviada 

recomendação expressa a fim de não mais incorrer em irregularidade dessa natureza. 
 
No mais, mister representar à Receita Federal, para fins de tomada das 

providências de estilo, à vista de suas competências, no tocante a omissão constatada no 
presente feito, referente ao não pagamento de contribuição previdenciária devida ao 
Instituto Nacional da Seguridade Social. 

 
 
- Ausência de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP 
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O Município de Bananeiras, no exercício sob análise, não possuía Certificado 
de Regularidade Previdenciária - CRP válido, uma vez que o último CRP venceu em 
março de 2016, não sendo mais renovado. 

 
Como preconiza o art. 9°, da Lei n° 9.717/98, é atribuição do Ministério da 

Previdência Social fiscalizar o funcionamento dos regimes próprios de previdência. 
Segue-se a transcrição do aludido dispositivo legal: 
 

Art. 9º. Compete à União, por intermédio do Ministério da 
Previdência e Assistência Social: 

I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos e dos 
militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e dos fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel 
cumprimento dos dispositivos desta Lei. 

Para verificar a viabilidade dos regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos e militares, o Ministério da Previdência Social exige do instituto 
previdenciário o cumprimento de alguns critérios previstos em legislação específica. 
Satisfeitas estas condições, será emitido o Certificado de Regularidade Previdenciária 
(CRP), documento que atesta a regularidade do regime próprio de previdência social e 
indispensável para que o Instituto realize diversas operações inerentes a sua atividade. 

A inconformidade em foco evidencia o descompasso existente entre o 
funcionamento do sistema previdenciário e a legislação aplicável, configurando infração à 
norma legal, com reflexos negativos nas contas. 

Necessária, ademais, a adoção de medidas administrativa com vistas à 
regularização do sistema previdenciário municipal. 

De se destacar que a irregularidade em causa reforça a lamentável 
situação da previdência municipal, demonstrada nesta prestação de contas. 
 
 

- Não atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos 
 
Em relação ao não atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 

Órgão de Instrução verificou que o Município de Bananeiras continua depositando o lixo 
recolhido à céu aberto. Confirma-se, dessa forma, descumprimento ao preceito legal 
explicitado na Lei Federal 12.305/10. 

 
Em sua defesa, o gestor informa que o Município é “membro fundador e 

ativo participante” do Consórcio de Resíduos Sólidos do Brejo Paraibano – CONSIRES, 
acrescentando informação no sentido de que será construído um aterro sanitário para 
correto descarte do dejeto recolhido. 

 
O cenário esposado justifica, portanto, acompanhamento por arte desta 

Corte e recomendação à administração municipal para que o plano municipal de gestão 

Impresso por convidado em 06/02/2019 18:47. Validação: 3020.14E2.8C50.4A73.3B92.D105.ED4C.E35F. 
Parecer. Proc. 06139/18. Data: 18/12/2018 07:30. Responsável: Elvira S. P. de Oliveira.

43764

43764



 
ESTADO DA PARAÍBA 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
                                                                 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

17 

integrada de resíduos sólidos seja plenamente obedecido, sob pena de responsabilização 
da autoridade. 
 

- Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 
patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas 

 
 

No tocante a este ponto, tem-se que, em seu Relatório Prévio de 
Acompanhamento de Gestão, o Órgão Técnico externou a constatação da ocorrência de 
pagamento em duplicidade a 14 (quatorze) servidores públicos municipais de Bananeiras. 
Tais servidores constavam da folha de pagamento tanto da Prefeitura Municipal, como do 
pessoal inativo do RPPS. 

 
Sobre o fato, o então gestor do Instituto Bananeirense de Previdência 

Municipal - IBPEM, Sr. Augusto Carlos Bezerra Aragão, por meio do Ofício nº 022/2017 
(doc. nº 76047/17), encaminhado a esta Corte de Contas, afirma que as providências para 
ressarcimento ao erário já haviam sido tomadas, a fim de que o montante pago em 
duplicidade fosse devidamente restituído aos cofres públicos (identificação dos servidores 
com consequente notificação dos mesmos). 

 
A seguir, o gestor do Instituto Previdenciário Municipal apresenta suposta 

comprovação de devolução, em três parcelas, do montante recebido a maior por sete 
servidores já identificados, fazendo anexar guias de receita e extratos bancários que 
comprovariam tal devolução. 

 
Entretanto, causou estranheza à Auditoria o valor pretensamente ressarcido 

por cada servidor em comparação com os proventos por eles recebidos (com parcelas 
cerca de quatro vezes superior aos proventos de aposentadoria percebidos), bem como o 
fato de tais devoluções terem sido efetuadas através de depósitos bancários, diretamente 
na conta do IBPEM, por cada aposentado. 

 
Ato contínuo, o Órgão de Instrução promoveu inspeção in loco (23 a 26 de 

janeiro de 2018) no escopo de averiguar a situação posta, entrevistando quatro 
aposentados acerca da devolução dos valores recebidos em duplicidade.  

 
Todos os entrevistados reconheceram suas assinaturas nas citações 

encaminhadas pelo IBPEM, porém, não confirmaram a percepção do pagamento em 
duplicidade, tampouco a devolução da quantia tida como a esse pagamento duplo 
correspondente. 

 
Conforme se colhe dos presentes autos, após a inquirição da Auditoria, 

alguns aposentados procuraram a Prefeitura de Bananeiras a fim de relatar o ocorrido. O 
Prefeito Municipal promoveu, então, a criação de uma comissão para apurar o caso, bem 
como procedeu à exoneração do Diretor de Previdência e do Diretor Administrativo e 
Financeiro da autarquia. 
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Tendo em vista a gravidade da situação, o Órgão Auditor ampliou o objeto 
de investigação, abarcando os exercícios financeiros de 2013 a 2017, identificando 
pagamentos em duplicidade para 75 (setenta e cinco) servidores, acarretando um prejuízo 
de R$ 735.000,00 aos cofres públicos municipais. 

 
Em sua defesa, o gestor enumera uma série de medidas postas em prática 

com o fito de regularizar a situação, aduz que a Superintendência do Instituto de 
Previdência do Município promoveu a devolução de R$ 139.505,94 (sic), bem assim que o 
ex-Superintendente do IBPEM procedeu a uma “devolução preventiva” aos cofres da 
autarquia do montante de R$ 340.000,00, totalizando uma devolução de R$ 479.505,94. 

 
Aduz ainda, em sua defesa, que ante a complexidade dos fatos, contratou a 

empresa RWR Consultoria e Assessoria em Administração Pública para que promovesse 
uma auditoria externa com o intuito de auxiliar a Comissão de Apuração instaurada. 

 
Em seu relatório concernente à análise de defesa, a Auditoria pontua que há 

fortes indícios de que os servidores em questão nunca receberam pagamento algum em 
duplicidade, e que não resta esclarecida a origem do quase meio milhão de reais 
devolvido pela Superintendência do IBPEM, havendo fortes suspeitas de que tal 
devolução serviu para ocultar a realidade dos fatos. 

 
De toda sorte, a devolução preventiva efetivada pelo Sr. Augusto 

Carlos Bezerra Aragão não tem o condão de elidir eventual irregularidade praticada, 
nem a responsabilização administrativa, civil (adicional, se configurada) e criminal 
dos agentes, se for o caso. 

 
Em nova defesa, o gestor ratifica as providências tomadas, bem como argui 

que encaminhou todos os documentos, extratos e informações para a Comissão de 
Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade – CCRIMP do Ministério 
Público Estadual. 

 
A propósito da situação apresentada, observa-se revestir-se de alto 

nível de gravidade! Fortes indícios de fraude, simulação e desvio de recursos 
públicos para finalidade diversa da legalmente prevista, com beneficiamento 
indevido e imoral de agentes públicos e/ou terceiros abundam. 

 
A não confirmação da percepção de valores em duplicidade pelos 

pretensos recebedores, a tão solícita disponibilidade para se proceder a devolução 
dos valores pagos indevidamente, sem qualquer esclarecimento da origem destes e 
correspondendo a elevada monta – totalmente incompatível com a renda dos ditos 
beneficiários do pagamento duplo, diga-se de passagem – reforçam a possibilidade 
de se tratar da prática de ato de improbidade administrativa e de ilícito penal contra 
a Administração Pública, além de fraude e simulação, dentre outros ilícitos que 
eventualmente venham a se configurar, conforme análise do Órgão Ministerial 
competente. 
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Com efeito, dada a natureza das competências desta Corte de Contas, não 
há como, em seu âmbito, proceder-se a investigação capaz de identificar quais as 
pessoas/agentes públicos envolvidos e efetivamente responsáveis pela irregularidade ora 
em causa e a categórica forma de sua ocorrência. 

 
Assim, é o caso de se representar ao Ministério Público Estadual acerca 

dessa irregularidade e de todos os fatos que a circundam, com a disponibilização dos 
presentes autos a referido Órgão, para fins de análise e adoção das medidas que 
entender cabíveis, à vista de suas competências. 

 
A propósito, importa registrar que há notícias nos autos da já existência de 

procedimento investigatório criminal sob nº 001.2018.004377 (doc. 60749/18) instaurado 
pelo Ministério Público Estadual, tratando da matéria, originado da remessa por esta 
Corte de Contas de Ofício encaminhado pela Presidência, acompanhado de cópias do 
Relatório Prévio da PCA, extraído dos autos de Acompanhamento da Gestão da 
Prefeitura Municipal de Bananeiras, exercício 2017. 

 
 
- Realização de despesas sem observância ao princípio da moralidade 

 
No caso em disceptação, o Órgão Auditor constatou o empenhamento de 

despesas no elemento 48 (outros auxílios financeiros a pessoas físicas) no montante de 
R$ 75.266,18 para 182 (cento e oitenta e dois) beneficiários em situação de 
vulnerabilidade social – desempregados e recebedores do Bolsa Família. 

 
Em inspeção realizada, a Auditora constatou que desses beneficiários,  41 

(quarenta e um) receberam recursos da Prefeitura de Bananeiras em contrapartida pela 
prestação de serviços realizados, acarretando uma despesa indevida de R$ 16.915,34. 

 
Em sede de defesa, o gestor alega que os serviços prestados à Prefeitura 

por tais pessoas foram bastante esporádicos, não lhes retirando a condição de 
vulnerabilidade social. 
 

A propósito, deve-se enfatizar que a concessão de benefícios, a título de 
auxílio financeiro, deve baseada em laudos sociais que respaldem a situação de 
vulnerabilidade dos beneficiários, devendo esta ser enfaticamente evidenciada, a fim de 
evitar desvio de finalidade e preterição daqueles que realmente precisam em benefício de 
quem não necessita de fato, desrespeitando, assim, os princípios da finalidade e da 
moralidade públicas. 

 
Cabem, pois, recomendações à municipalidade para que lastreie suas ações 

sociais nos princípios constitucionais insculpidos na Carta Magna, sob pena de 
responsabilidade. 

 
 
- Ausência de comprovação da entrega de material ou da prestação do serviço 
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Sobre esse aspecto, aponta o Órgão de Instrução que, durante a inspeção 

in loco realizada na Prefeitura de Bananeiras, não foram apresentados quaisquer 
documentos que comprovassem as despesas referentes à contratação das empresas 
Consultoria Um – Imobiliária e Projetos ltda., bem como da Initus Consultores Associados 
ltda., no valor total de R$ 48.000,00. 

 
Em sua defesa, o gestor aduz que tal contratação é comum na imensa 

maioria dos municípios brasileiros e que não há indícios de má-fé, dolo, culpa ou 
locupletamento ilícito. 

 
No entanto, conforme anotado pela Auditoria, não foram apresentados, em 

qualquer momento, relatórios técnicos ou documentos que comprovassem a efetiva 
prestação do serviço.   

 
A propósito, impende registrar memorável trecho de Parecer lavrado pelo 

eminente ex-Procurador deste Parquet – atual Conselheiro desta Corte, Dr. André Carlo 
Torres Pontes, nos autos do Processo TC nº 05761/06 (Parecer nº 00498/10), in verbis: 

 
No mérito, a prestação de contas deve apresentar-se em sua 
completude, caso contrário será o mesmo que não tê-la realizado. Deve 
evidenciar a adequação dos procedimentos adotados para a execução 
da despesa, e, principalmente, demonstrar o mérito alcançado, ou seja, 
a efetiva aquisição de bens, realização de obras ou prestação de 
serviços, bem como a conquista de bons resultados para a coletividade. 
Esse duplo aspecto da prestação de contas - formal e material, 
respectivamente - está constitucionalmente previsto (...) 

 
O Tribunal de Contas da União, por sua vez, já se pronunciou acerca da 

necessidade obrigatória da comprovação da correta aplicação dos recursos públicos, 
vejamos: 

 

A não comprovação da lisura no trato de recursos públicos recebidos 
autoriza, a meu ver, a presunção de irregularidade na sua aplicação. 
Ressalto que o ônus da prova da idoneidade no emprego dos recursos, 
no âmbito administrativo, recai sobre o gestor, obrigando-se este a 
comprovar que os mesmos foram regularmente aplicados quando da 
realização do interesse público. Aliás, a jurisprudência deste Tribunal 
consolidou tal entendimento no Enunciado de Decisão nº 176, 
verbis: "Compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação 
dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova". 
 
Há que se destacar, ainda, que, além do dever legal e constitucional de 
prestar contas do bom e regular emprego dos recursos públicos 
recebidos, devem os gestores fazê-lo demonstrando o estabelecimento 
do nexo entre o desembolso dos referidos recursos e os comprovantes 
de despesas realizadas com vistas à consecução do objeto acordado. 
Assim, é imperioso que, com os documentos apresentados com vistas a 
comprovar o bom emprego dos valores públicos, seja possível constatar 
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que eles foram efetivamente utilizados no objeto pactuado, de acordos 
com os normativos legais e regulamentares vigentes. (DC-0225-23/00-
2 Sessão: 20/06/00 Grupo: II Classe: II – 2ª Câmara, Relator: Ministro 
Adylson Motta - TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, Processo nº 
929.531/1998-1, publicação no DOU de 03/07/2000.) 

 
 

A não comprovação da despesa enseja, pois, a repetição da quantia 
indevidamente gasta aos cofres públicos municipais, a aplicação da devida punição de 
natureza pecuniária ao gestor, além de implicar a caracterização de forte indício de 
cometimento de ato de improbidade, a ser oportunamente comunicado ao Ministério 
Público Comum, para as providências devidas. 
  
 

- Incompatibilidade não justificada entre os demonstrativos, inclusive contábeis 
 
- Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na 
inconsistência dos demonstrativos contábeis 
 
 
Quanto à incompatibilidade não justificada entre os demonstrativos, a ilustre 

Auditoria constatou que o Balanço Patrimonial Consolidado diverge do apontado pelo 
Órgão Técnico, tendo em vista que as contas intraorçamentárias não foram excluídas 
para fins de consolidação das demonstrações contábeis de cada ente, individualmente 
considerados.  

 
Por ocasião da defesa, o gestor informa que não há erros na elaboração do 

Balanço Orçamentário Consolidado, mas que ele pode ter sido enviado de forma 
incompleta, acrescentando que foi providenciado seu reenvio junto à defesa apresentada.  

 
Entretanto, como observou o Órgão de Instrução, foi anexada pelo 

defendente uma série de demonstrativos contábeis, sem, entretanto, ser apresentada a 
correção do Balanço Orçamentário Consolidado. 

 
No que concerne à eiva referente aos registros contábeis incorretos sobre 

fatos relevantes, a Auditoria registra que o Balanço Patrimonial Consolidado foi elaborado 
de forma incorreta, pois não registra as Provisões Matemáticas Previdenciárias, tendo em 
vista a ausência de Avaliação Atuarial com data de 31/12/2017. 

 
O defendente alega que tem como perspectiva a conclusão, nos próximos 

30 (trinta) dias, da avaliação do impacto, viabilidade e oportunidade de implementação do 
déficit atuarial. 

 
Registre-se que as provisões matemáticas consistem em passivos, os quais 

representam as contribuições previdenciárias que em anos anteriores não foram 
direcionadas para assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários. Portanto, os 
valores desses benefícios devem ser “provisionados” pelas unidades gestoras do Regime 
Próprio de Previdências Social - RPPS, isto é, registrados como passivos no Balanço 
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Patrimonial, para que seja possível o ente previdenciário, futuramente, honrar tais 
obrigações. 

 
No entanto, o Órgão Auditor deixa claro que não foram apresentadas as 

avaliações atuariais dos últimos anos. Além disso, as provisões matemáticas devem ser 
registradas no Balanço Patrimonial independente da implantação do plano de amortização 
do déficit atuarial.  
 

Enfim, observa-se que a s falhas em questão resultam por se caracterizarem 
como omissões ou incorreções de registros contábeis. 

 
A respeito, é relevante trazer à baila a constante preocupação que deve ter 

o gestor com a Contabilidade do Município, no intuito de melhor exercer o controle das 
finanças públicas e evitar distorções orçamentárias e financeiras. Com efeito, a 
Contabilidade, em sede de Administração Pública, também é basilar à concretização da 
publicidade e moralidade administrativas, já que é instrumento de racionalização, controle 
e transparência das atividades públicas. 

 
Faz-se mister, portanto, que os órgãos e as entidades organizem e 

mantenham sua contabilidade em estrita consonância com os princípios e normas legais 
pertinentes, o que não ocorreu in casu. 

 
 
- Não realização de processo licitatório nos casos previstos na Lei de Licitações 
 

No caso em tela, a Auditoria constatou a não realização de licitação em 
relação a despesas no valor total de R$ 211.061,29. 

 
Além disso, detectou a efetivação de gastos em valores superiores ao 

homologado em procedimentos licitatórios correlatos, no montante de R$ 144.160,86. 
Totalizando uma despesa não licitada de R$ 355.222,15 

 
Em sede de defesa, o interessado alegou que tais despesas dizem respeito 

a situações de extrema necessidade administrativa e que o poder público agiu de boa-fé 
com o único objetivo de atender ao interesse público. 

 
Sobre esse aspecto, impera ressaltar que a efetivação de procedimento 

licitatório é requisito elementar na execução da despesa pública, sendo ordenado em 
sede Constitucional no art. 37, XXI. Constitui-se, o mesmo, em instrumento posto à 
disposição do Poder Público com vistas a possibilitar a avaliação comparativa das ofertas 
e a obtenção daquela mais favorável ao interesse público, visando também à concessão 
de igual oportunidade para todos os particulares que desejem contratar com a 
Administração. Assim, sua não realização ou sua efetivação de modo incorreto 
representam uma séria ameaça aos princípios da legalidade, impessoalidade e 
moralidade, bem como flagrante desrespeito à Lei nº 8666/93 e à Constituição Federal. 
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Ademais, cumpre denotar que, ao não realizar licitação, sem ser nas 
hipóteses de dispensa e inexigibilidade legalmente previstas, a autoridade municipal 
responsável pelas vertentes despesas pode ter incidido no crime previsto no art. 89 da Lei 
8.666/93, que assim preceitua: 
 

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas 
em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa 
ou à inexigibilidade: 
 
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 
contrato com o Poder Público. 
 

                       Desse modo, as máculas concorrem para a irregularidade das presentes 
contas, sem prejuízo da aplicação de multa, com fulcro no art. 56, II da Lei Orgânica desta 
Corte, por descumprimento da Lei nº 8.666/93, e de representação ao Ministério Público 
Estadual para tomar as providências cabíveis, à vista de suas competências. 

 
 
Cabe, portanto, aplicação de multa ao gestor, com fulcro n o art. 56, II, da 

Lei Orgânica desta Corte, recomendação no sentido de conferir observância estrita à Lei 
8666/93, sem prejuízo de representação ao Ministério Público Estadual para tomar as 
providências cabíveis, à vista de suas competências. 

 

Com relação à sugestão da Auditoria no sentido de que se proceda à 
abertura de procedimento administrativo para apurar a ocorrência de eventuais 
acumulações indevidas, este Parquet coaduna integralmente com o entendimento do 
Órgão Auditor. 
 

 
Ante o exposto, opina esta Representante do Ministério Público de Contas 

pela:  
 

 
1. EMISSÃO DE PARECER CONTRÁRIO à aprovação das contas anuais 
de governo do Sr. Douglas Lucena Moura de Medeiros, Prefeito 
Constitucional do Município de Bananeiras, relativas ao exercício de 2017; 

 
2. IRREGULARIDADE DAS CONTAS DE GESTÃO do mencionado gestor, 
referente ao citado exercício; 

 
3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL dos preceitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) por parte do Prefeito Municipal, 
Sr. Douglas Lucena Moura Medeiros, relativamente ao exercício de 2017;  
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4. APLICAÇÃO DA MULTA prevista no art. 56, II, da Lei Orgânica desta 
Corte ao citado Prefeito, em seu valor máximo, em virtude do cometimento 
de grave infração a normas legais e constitucionais, conforme mencionado 
no presente Parecer; 
 
5. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ao Sr. Douglas Lucena Moura de Medeiros, 
Prefeito Municipal, no valor de R$ 48.000,00, em face da realização de 
despesas sem comprovação com suposta prestação de serviços por parte 
das empresas Consultoria Um – Imobiliária e Projetos ltda. e Initus 
Consultores Associados ltda.; 
 
7. RECOMENDAÇÃO à Administração Municipal de Bananeiras no sentido 
de: 
 

a)  Guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, 
sobremodo, no que tange aos princípios norteadores da 
Administração Pública, ressaltando-se aqui o da legalidade, o da 
transparência e o da boa gestão pública, bem como obedecer 
estritamente às normas constitucionais relativas à aplicação de 
percentual mínimo em educação e às finanças públicas; 

b) Conferir a devida obediência às normas consubstanciadas na Lei 
4320/64, na Lei 8.666/93, na Lei Complementar 101/2000 (LRF), 
na Lei Complementar 131/2009 (transparência), na Lei 12.305/10 
(relativa à política de resíduos sólidos) e na Lei 12.527/11(acesso 
à informação), bem como às normas de natureza previdenciária e 
contábil, fim de evitar a repetição de eivas constatadas nas 
presentes contas; 

 
 

9. REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com a 
disponibilização dos presentes autos a referido Órgão, acerca dos fortes 
indícios da prática de atos de improbidade administrativa e de ilícitos 
penais, conforme constatados nos presentes autos e ressaltados em 
algumas partes do presente Parecer (eventuais ilícitos licitatórios, 
previdenciários, contra a Administração Pública), para fins de lhe viabilizar 
o exame de todos os elementos pertinentes e adotar as medidas que 
entender cabíveis, à vista de suas competências; 

 

10. COMUNICAÇÃO À RECEITA FEDERAL  acerca da omissão constatada 
no presente feito, relativa ao não recolhimento de contribuições 
previdenciárias ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, para a 
tomada de providências que entender cabíveis.        

 

 

Impresso por convidado em 06/02/2019 18:47. Validação: 3020.14E2.8C50.4A73.3B92.D105.ED4C.E35F. 
Parecer. Proc. 06139/18. Data: 18/12/2018 07:30. Responsável: Elvira S. P. de Oliveira.

43772

43772



 
ESTADO DA PARAÍBA 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
                                                                 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

25 

 
 
É o Parecer. 

 
 
João Pessoa, 17 de dezembro de 2018. 
 

 
 
 
 

ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA 

Procuradora do Ministério Público de Contas da Paraíba 
 
 
 
Lls 
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