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Parecer Nº 00982/20 
Processo TC Nº 06203/19 
Natureza: Prestação de Contas Anual 
Origem: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e Fundo Municipal de 
Saúde (FMS) 
Responsáveis: Valdinele Gomes Costa (Prefeito) e Rayanne Costa Sousa 
Henrique (gestora do FMS) 
Exercício: 2018 
 

EMENTA: CONTROLE EXTERNO. 
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO. MUNICÍPIO DE CACIMBA DE 
DENTRO. PREFEITURA MUNICIPAL. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 
DE 2018. DIVERSAS IRREGULARIDADES 
CONSTATADAS PELA AUDITORIA DO TCE/PB. 
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO OU 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE UMA 
CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO PARA 
OUTRA, OU DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, 
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. 
GASTOS COM PESSOAL DO EXECUTIVO E DO 
ENTE ACIMA DOS LIMITES DA LRF. NÃO 
REDUÇÃO DO MONTANTE DA DESPESA 
TOTAL COM PESSOAL QUE EXCEDEU O LIMITE 
LEGAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO SEM ATENDER À 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO. BURLA AO CONCURSO 
PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM EXCESSO DE 
COMISSIONADOS. PROPORÇÃO ELEVADA DE 
COMISSIONADOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE 
EFETIVOS. NOMEAÇÕES PARA CARGOS EM 
COMISSÃO, APÓS ALERTAS EMITIDOS POR 
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ESTE TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE 
ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE DESPESA 
COM PESSOAL. EXCESSO DE CONTRATAÇÕES 
TEMPORÁRIAS. CRESCIMENTO DO NÚMERO 
DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS APÓS 
EMISSÃO DE ALERTA POR ESTE TRIBUNAL DE 
CONTAS. NOMEAÇÕES PARA CARGO 
COMISSIONADO COM ATRIBUIÇÕES 
PRÓPRIAS DE CARGO EFETIVO. NOMEAÇÕES 
PARA CARGO COMISSIONADO EM NÚMERO 
SUPERIOR ÀS VAGAS CRIADAS POR LEI. NÃO 
APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL 
NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR PÚBLICA. FECHAMENTO 
ANTECIPADO DE CRECHES MUNICIPAIS, EM 
DESRESPEITO AO CALENDÁRIO ESCOLAR. 
DESCUMPRIMENTO DE RESOLUÇÃO 
NORMATIVA DO TCE/PB. EMBARAÇO À 
FISCALIZAÇÃO. SUPOSTAS AUSÊNCIAS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO POR 
PARTE DE ALGUNS OCUPANTES DE CARGOS 
COMISSIONADOS. CONTRATAÇÃO 
IRREGULAR DE EMPRESA FUNERÁRIA 
PERTENCENTE A SERVIDOR COMISSIONADO 
DO MUNICÍPIO. DÉFICIT FINANCEIRO. 
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO 
EMPREGADOR À INSTITUIÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA. PAGAMENTO DE JUROS E/OU 
MULTAS DEVIDO AO ATRASO NO 
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018. 
MPC. EMISSÃO DE PARECER CONTRÁRIO À 
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APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E 
IRREGULARIDADES DAS CONTAS DE GESTÃO 
DO PREFEITO. APLICAÇÃO CUMULADA DE 
MULTAS AO GESTOR. REPRESENTAÇÃO AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E À 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 
RECOMENDAÇÕES. IRREGULARIDADE DAS 
CONTAS DE GESTÃO DA TITULAR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS). APLICAÇÃO DE 
MULTA À GESTORA. 

 

1. RELATÓRIO 

 Cuidam os autos da análise da Prestação de Contas Anual (PCA) da 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, referente ao exercício de 2018, de 

responsabilidade do Sr. Valdinele Gomes Costa, chefe do Executivo municipal, 

sendo também objeto de exame a gestão do Fundo Municipal de Saúde (FMS) 

ao longo do mesmo período, de responsabilidade da Sra. Rayanne Costa Sousa 

Henrique. 

Relatório Prévio de PCA (Proc. 00121/18 - Acompanhamento) às 

fls. 1245/1400 identificando diversas falhas. 

Na sequência, a Unidade de Instrução confeccionou o “Relatório 

PCA - Análise Defesa” às fls. 3897/4086, mais uma vez apontando inúmeras 

irregularidades. 

Defesas acostadas através do Doc. nº 39008/19 e do Doc. nº 

61262/19. 
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Após o exame das defesas apresentadas, a Auditoria elaborou o 

relatório de análise de defesa às fls. 4478/4526, concluindo da seguinte forma: 
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 Foram consignadas ainda sugestões e recomendações às fls. 

4522/4525. 
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 Posteriormente, em relatório de análise de defesa às fls. 4547/4557, 

assim concluiu a Unidade Técnica: 
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Despacho do relator (fls. 4558/4559) encaminhando os autos a 

este MP de Contas, com vistas à emissão de parecer. 

 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria 

de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa 

 

 A Auditoria identificou remanejamento e transposição de recursos de 

uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem 

prévia autorização legislativa, em afronta ao art. 167, inciso VI, da Constituição 

Federal. 

 O gestor municipal, por sua vez, alegou que as transposições e 

remanejamentos foram autorizados pelas próprias leis orçamentárias (LOA e 

LDO) e por decreto, uma vez que a Lei de Diretrizes Orçamentárias teria feito 

uma concessão genérica para transposições, remanejamentos e transferências. 

 Segundo a Unidade Técnica, este Tribunal emitiu alerta à gestão 

municipal em 07/08/2018 no sentido de que adotasse medidas de prevenção ou 

correção, relativamente ao fato apontado durante o acompanhamento da 

gestão. Em 16/10/2018 foi assinado Pacto de Adequação de Conduta Técnico 
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Operacional, onde o gestor municipal se comprometeu a somente transpor, 

remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, 

ou de um órgão para outro, com prévia autorização legislativa. Entretanto, o 

prefeito de Cacimba de Dentro, após a emissão de alerta e a celebração do 

pacto, assinou decreto e realizou transposições de recursos em diversos 

programas de trabalho e remanejamentos de um órgão para outro, sem prévia 

e necessária autorização legislativa. 

 Ao promover a transposição, remanejamento ou transferência de 

recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para 

outro, sem prévia autorização legislativa, o gestor municipal descumpriu 

flagrantemente as normas de finanças públicas consignadas na Constituição 

Federal, o que, por si só, já é bastante preocupante. 

 Além disso, o desprezo à autorização legislativa apregoada na CF pode 

se caracterizar como afronta ao primado da separação dos Poderes, agravando 

ainda mais a situação do gestor. 

 Fato que depõe ainda mais contra a gestão é que o chefe do Executivo 

firmou PACTO com esta Corte se comprometendo a somente transpor, 

remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, 

ou de um órgão para outro, com prévia autorização legislativa, mas não cumpriu 

com o acordado. 

 Assim, diante da gravidade da irregularidade identificada, impõe-se a 

aplicação de multa ao prefeito responsável, com fulcro no art. 56, II, da LOTCE. 
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Descumprimento de Resolução Normativa do TCE/PB 

 

 Conforme relatado pela Unidade de Instrução, o Poder Executivo do 

Estado da Paraíba declarou situação de emergência no município de Cacimba de 

Dentro, que perdurou de 2017 até abril de 2019, em função da área ter sido 

afetada por longo período de estiagem. Apesar disso, a gestão municipal fez 

diversas contratações para realização de eventos festivos custeadas com 

recursos próprios do município. 

 Nesse contexto, foram empenhadas em 2018 despesas decorrentes das 

contratações de bandas, grupos musicais, profissionais ou empresas do setor 

artístico (ações: Realização da Festa de Emancipação política de Cacimba de 

Dentro, Realização das Tradicionais Festas Juninas e Realização de Festas 

Tradicionais), no montante de R$ 861.826,00, tendo sido pago durante o 

exercício o montante de R$ 771.599,50. 

 Ocorre que o § 1º, do artigo 2º, da RN TC 03/2009 deste TCE-PB dispõe 

que “o gestor público deve abster-se de realizar despesa desta natureza quando 

a entidade encontrar-se sob estado de calamidade pública ou emergência”, 

tendo o Órgão Técnico consignado que as contratações em questão não 

deveriam ter sido realizadas, sendo consideradas irregulares as despesas delas 

decorrentes. 

 O gestor municipal, por sua vez, alegou que essas festividades 

tradicionais de Cacimba de Dentro acontecem com grande aceitação popular, 

oportunidade em que é renovada a identidade cultural dos munícipes com a sua 
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cidade. O defendente ainda assegura que além de atrair centenas de turistas 

que movimentam a economia local da forma mais democrática possível, as 

festividades geram renda para a população. 

 Como bem anotado pela Auditoria, os argumentos do defendente são 

insustentáveis, uma vez que a escassez e a própria estiagem refletem 

economicamente de forma negativa em todos os setores da vida social e 

econômica do Município, indo de encontro à razoabilidade e à gestão 

responsável a utilização de recursos públicos para festividades, exatamente 

quando a municipalidade está acometida por situação emergencial, 

oportunidade em que os recursos deveriam ser direcionados para amenizar o 

sofrimento da população afetada pela estiagem. 

 Nesse contexto, como bem exposto pela Unidade Técnica, existindo 

uma enorme quantidade de pessoas passando fome e sede, não haveria como 

se falar em gastos com festividades, especialmente em respeito ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

 O mandamento da RN visa, dentre outros aspectos, orientar os 

ordenadores e regular os gastos com festividades, viabilizando que a gestão seja 

organizada e responsável no tocante a essas contratações. Entretanto, não foi o 

que se observou nos autos. 

 Trata-se, neste ponto, de descumprimento a Resolução Normativa 

deste TCE/PB, que determina (art. 10) a aplicação de multa (art. 56, II e III, da 

LOTCE) ao ordenador, em caso de descumprimento da RN. Deve-se, portanto, 

fazer cumprir a RN TC 03/2009, aplicando-se a multa ao prefeito. 
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 No tocante às questões envolvendo pessoal e os limites e medidas 

impostos pela LRF, foram várias as irregularidades apontadas pela Unidade de 

Instrução, a seguir especificadas. 

 

 Não cumprimento da LRF - Gastos com pessoal corresponderam a 

56,36% da RCL, não atendendo ao limite (54%) estabelecido pelo 

art. 20 Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 Não cumprimento da LRF – Não redução do montante da despesa 

total com pessoal que excedeu o limite legal, na forma e nos 

prazos da lei; 

 Não cumprimento da LRF - Gastos com pessoal acima do limite 

(60%) estabelecidos pelo art. 19 Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 Segundo o Órgão de Instrução, os gastos com pessoal do Poder 

Executivo alcançaram o percentual de 55,40% da receita corrente líquida, não 

atendendo, ao final do período, ao limite máximo de 54% estabelecido no art. 

20, inciso III, “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Do mesmo modo, os 

gastos com pessoal do Município atingiram o percentual de 72,50% da RCL, não 

obedecendo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inciso III, da LRF. 

 Verificou-se, neste caso, que não houve a devida observância à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fazendo desbordar os dispêndios em relação aos 

limites para os gastos com pessoal. 
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 A LRF surge com os objetivos básicos de primar pelo planejamento 

como forma de conseguir os mais profícuos resultados e, nesse sentido, a Lei 

Complementar n.º 101/2000, regulamentando a norma constitucional expressa 

no art. 169 da CF, estabelece em seus arts. 19 e 20 os limites para os gastos com 

pessoal, visando impor controle na realização de despesas dessa natureza e 

prescrevendo medidas a serem tomadas quando da ultrapassagem desses 

limites, o que não foi efetivado por parte do gestor. 

 Como muito bem colocado pela Unidade de Instrução, já havia sido 

constatado que entre janeiro e abril de 2017 ocorreu a ultrapassagem do limite 

máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, b da LRF, tendo sido emitido 

alerta em 11/07/2017. Em segundo relatório de acompanhamento da gestão, 

referente ao período de janeiro a agosto de 2017, observou-se que, apesar do 

primeiro alerta, a despesa (54,51% da RCL) ainda ultrapassava o limite máximo, 

motivando a emissão de novo alerta ao gestor por parte deste Tribunal 

(publicado em 27/10/2017). 

 Com efeito, em relatório referente à prestação de contas de 2017, 

constatou-se que a despesa com pessoal do Poder Executivo, excluindo as 

obrigações patronais, totalizou R$ 16.339.052,45, correspondente a 56,07% da 

RCL do exercício. Em abril de 2018, por sua vez, verificou-se que os mesmos 

gastos totalizaram R$ 17.232.351,87, correspondentes a 57,93% da RCL. Ou 

seja, apesar dos alertas emitidos, houve aumento da despesa com pessoal. 

 Percebe-se, ainda, que o prazo para a gestão tomar as medidas cabíveis 

a fim de fazer retornar aos patamares legais as despesas de pessoal também 
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não foi respeitado, situação de extrema gravidade no que atine às contas 

públicas. 

 Além das sanções institucionais apregoadas na LRF, os fatos relatados 

impactam negativamente nas contas anuais, justificando a aplicação de multa 

ao gestor, com fundamento no art. 56, II e III, da LOTCE, atraindo ainda contra o 

prefeito responsável a penalidade correspondente a 30% dos vencimentos 

anuais, de acordo com a Lei nº 10028/2000 – devendo tal infração ser 

processada e julgada por esta Corte de Contas, conforme dispõe seu art. 5º, § 

2º, a seguir transcrito. 

 

Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas: 
(...) 
III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e 
movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei; 
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a 
execução de medida para a redução do montante da despesa total com 
pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo. 
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento 
dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da 
multa de sua responsabilidade pessoal. 
§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo 
Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida. 

 

 Cabe, ainda, representação ao Ministério Público da Paraíba, a fim de 

que tome as medidas que entender cabíveis. 
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Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de 

realização de concurso público 

 

 De acordo com a Unidade de Instrução, o município possui contratados 

por tempo determinado sem atender à necessidade de excepcional interesse 

público, contrariando a determinação constitucional prevista no art. 37, II, que 

condiciona a investidura em cargo ou emprego público à aprovação prévia em 

concurso público. 

 Como cediço, a Carta Magna estabelece a regra da investidura em 

cargo público através de concurso, bem como as possíveis exceções. Veja-se: 

 

Art. 37. Omissis 
(...) 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração; (Redação dada pela EC nº 19/1998)  
(...) 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (Vide EC 
nº 106/2020) 

 

 O concurso público está atrelado à concretização da forma republicana 

de governo, sendo o modo mais democrático de ingresso nas carreiras estatais. 

Trata-se de um processo que, ao mesmo tempo em que valoriza os mais 
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qualificados, fortalece os órgãos que dele se utilizam para preencher seus 

cargos. 

 Entretanto, decorre da normativa constitucional que o exercício de 

cargo ou emprego público pode ser realizado por não concursados nas 

hipóteses de nomeação de cargo em comissão ou contratação por excepcional 

interesse público. 

 Na segunda hipótese, faz-se preciso estar presentes três requisitos, 

quais sejam: excepcional interesse público, temporariedade da contratação e 

hipótese prevista em lei. A este respeito, importa transcrever relevante lição de 

Alexandre Moraes1: 

 

O texto constitucional permite a contratação temporária sem concurso público 

no art. 37, IX, mantendo disposição relativa à contratação para serviço 

temporário e de excepcional interesse público, somente nas hipóteses previstas 

em lei. Dessa forma, três são os requisitos obrigatórios para a utilização dessa 

exceção, muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula 

de escape para fugir à obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de 

flagrante inconstitucionalidade: 

- Excepcional interesse público; 

- Temporariedade da contratação; 

- Hipóteses expressamente previstas em lei. 

Observe-se, porém, a impossibilidade de contratação temporária por tempo 

indeterminado – ou de suas renovações sucessivas - para atender a 

necessidade permanente, em face do evidente desrespeito ao preceito 

constitucional que consagra a obrigatoriedade do concurso público; admitindo-

se, excepcionalmente essa contratação, em face da urgência da hipótese e da 

imediata abertura de concurso público para preenchimento dos cargos 

efetivos. 
 

 
1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 161. 
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 O STF, em reconhecimento ao interesse público e à necessidade de 

continuidade da prestação dos serviços da Administração, externou a 

possibilidade de contratação através de excepcional interesse público para 

cargos de caráter permanente, veja-se: 

 

O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza contratações, sem concurso 

público, desde que indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária 

de excepcional interesse público, quer para o desempenho das atividades de 

caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para o desempenho das 

atividades de caráter regular e permanente. A alegada inércia da 

Administração não pode ser punida em detrimento do interesse público, que 

ocorre quando colocado em risco o princípio da continuidade da atividade 

estatal. 

ADI 3.068, Rel. p/ o ac. Min. Eros Grau, julgamento em 24-2-06, DJ de 23-9-05 

 

 Desta forma, verifica-se possível a contratação por excepcional 

interesse público para cargos de natureza permanente, não obstante, revela-

se inafastável o preenchimento aos requisitos impostos.  

 Nesta esteira de pensamento, caberia ao prefeito oferecer prova 

inequívoca da transitoriedade, excepcionalidade e hipótese prevista em lei das 

contratações. 

 Quanto à contratação de pessoal através de processo licitatório, 

configurando burla ao concurso, a Auditoria relatou com detalhes que a gestão 

contratou, sem promover o prévio e devido concurso público, diversos 

profissionais para exercerem atividades ordinárias inerentes à Administração 

Pública. 
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 Ademais, restou comprovada a nomeação em excesso de 

comissionados (proporção elevada de servidores comissionados em relação ao 

total de efetivos), além de nomeações para cargos em comissão e crescimento 

do número de contratos temporários, após alertas emitidos por este Tribunal de 

Contas sobre ultrapassagem do limite de despesa com pessoal. 

 O Órgão de Instrução ainda pontuou que a Lei Municipal n° 09/2017 

prevê um número excessivo de servidores comissionados relativamente ao 

número de cargos efetivos criados. Além disso, o normativo em destaque cria 

90 vagas para o cargo comissionado de Assessor III, com atribuições meramente 

técnicas, burocráticas e operacionais, sem o caráter de assessoramento, chefia 

ou direção, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal. Foram ainda 

identificadas nomeações para o cargo comissionado de Assessor III, com 

atribuições próprias de cargo efetivo e em número superior às vagas criadas 

pela lei. 

 Constatou-se que além da legislação municipal criar cargos 

comissionados em número elevado, relativamente ao número de cargos 

efetivos, as vagas para cargos comissionados encontravam-se, em média, 85% 

preenchidas, enquanto que os servidores efetivos nomeados ocupavam, em 

média, 33,05% das vagas existentes (considerando-se os dados referentes a 

setembro de 2018), ou seja, a média de ocupação de cargos comissionados foi 

superior em quase três vezes a média de ocupação de cargos efetivos, 

caracterizando, como bem exposto pelo Órgão de Instrução, a evidente 

Impresso por convidado em 24/08/2020 21:05. Validação: 96F0.2366.CD21.1B66.970C.B0CA.F54C.03BE. 
Parecer. Proc. 06203/19. Data: 03/08/2020 21:04. Responsável: Manoel A. D. S. Neto.

4577

4577



 

 

 

 19/31 

 

desproporcionalidade no que tange a ocupação de cargos comissionados e 

efetivos na edilidade. 

 Vale lembrar que o simples fato de haver excesso de despesas com 

pessoal não é, por si só, irregularidade apta a ensejar, de pronto, a reprovação 

das contas. O fato ganha outro enfoque, contudo, quando o gestor deixa 

ultrapassar o limite da LRF e não toma as medidas cabíveis de forma efetiva 

para o retorno à legalidade, o que ocorreu no caso dos autos. 

 Ainda é importante salientar que, além de não tomar medidas para a 

redução das despesas com pessoal, o encarte processual demonstra uma 

proporção elevada de servidores comissionados em relação ao total de efetivos 

e um aumento no número de contratos temporários, mesmo após alertas 

emitidos por este Tribunal de Contas sobre ultrapassagem do limite de despesa 

com pessoal. Nesse sentido, o gestor não adotou as medidas necessárias para 

que as despesas com pessoal não fossem aumentadas. Pelo contrário, tomou 

providências que incrementaram tais despesas. 

 Cumpre ainda lembrar, por oportuno, que o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal é de que o número de cargos comissionados criados deve 

guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o 

número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os 

criar. 

 Fica evidente que as inúmeras irregularidades envolvendo a gestão de 

pessoal são de extrema gravidade e depõem severamente contra uma 

administração minimamente regular, ensejando, portanto, a negativação das 
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contas apresentadas e a aplicação da multa prevista no art. 56, II e III da LOTCE 

ao chefe do Executivo, sem prejuízo de representação ao Ministério Público da 

Paraíba, a fim de que tome as medidas que entender cabíveis. 

 

Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial (R$ 1.255.118,86) 

 

 Nos termos da Auditoria, o déficit identificado decorreu da elevação do 

endividamento público, mais especificamente na dívida flutuante. Houve um 

crescimento de 180,03% em “Restos a Pagar”, cujo saldo foi de R$ 1.023.929,31, 

em 31/12/2017, para R$ 2.867.353,74, ao final de 2018. Desse montante, 

57,45% foi proveniente de obrigações patronais empenhadas e não pagas no 

exercício. 

 O comprometimento da receita municipal com gastos com pessoal e 

encargos em um percentual acima do limite legal – reduzindo a capacidade 

financeira do Ente e aumentando significativamente sua dívida flutuante, 

resultando em desequilíbrio financeiro – atenta contra a boa gestão pública, já 

que importa na assunção de compromissos sem a devida disponibilidade 

financeira para honrá-los. 

 Nesse contexto, a ocorrência colide com os princípios da moralidade e 

da eficiência e revela defeitos no planejamento das atividades desempenhadas 

pelo gestor público, bem como inabilidade para restaurá-los no curso da gestão, 

através de ajustes na execução da despesa. 
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 In casu, não foram observadas as medidas estabelecidas pela Lei 

Complementar n° 101/2000 para fins de evitar o desequilíbrio constatado nas 

contas em exame, incorrendo-se na falha apontada. Este fato comporta a 

aplicação de multa ao gestor, com fulcro no art. 56, II, da LOTCE, sem prejuízo 

de recomendação, no sentido de que se promova o equilíbrio financeiro. 

 

 Dentre as inúmeras irregularidades identificadas, pode-se destacar as 

elencadas a seguir, sem olvidar, contudo, para fins de valoração das contas, as 

demais eivas constatadas pela Auditoria e não pormenorizadas na presente 

manifestação. 

 Não aplicação do piso salarial profissional nacional para os 

profissionais da educação escolar pública; 

 Embaraço à fiscalização. Supostas ausências de prestação de 

serviços ao município por parte de alguns ocupantes de cargos 

comissionados; 

 Contratação irregular de empresa funerária pertencente a servidor 

comissionado do município; 

 Descumprimento de preceitos legais e constitucionais em relação à 

execução do calendário escolar do município de Cacimba de 

Dentro com o fechamento antecipado de creches municipais. 

  

 No tocante à educação, a Auditoria identificou que não foi aplicado o 

piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
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pública. Além disso, restou constatado o descumprimento de preceitos legais e 

constitucionais em relação à execução do calendário escolar municipal, com o 

fechamento antecipado de creches por parte do Ente. 

 Como mencionado, a Unidade de Instrução apontou que a lei 

complementar municipal n° 02/2018 fixou o vencimento do professor do 

magistério, classe A1, nível I, em valor inferior ao piso instituído nacionalmente 

(proporcionalmente a 30 horas semanais). Ademais, verificou-se que os 

professores contratados por excepcional interesse público receberam 

vencimento inferior ao piso nacional para os profissionais da educação escolar 

pública. 

 Segundo o art. 206, VIII, da Constituição Federal, os profissionais da 

educação escolar pública têm direito de perceber o piso salarial profissional 

nacionalmente estabelecido. Vejamos: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
(...) 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal. 

 

 Tal dispositivo busca não só garantir a promoção da educação no país, 

assegurando seu acesso a todos os indivíduos, bem como possibilitar melhores 

condições de trabalho aos profissionais do magistério. 

 In casu, mesmo sendo contratados temporariamente por excepcional 

interesse público, esses profissionais do magistério têm direito ao mesmo piso 

salarial daqueles que são concursados e efetivos. Não fosse assim, estar-se-ia 
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discriminando seu regime de trabalho, e incentivando a contratação precária 

em detrimento da realização de concurso público para o provimento de cargos 

de magistério. 

 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 humana com participação na vida 

social. É de se destacar ainda ser impossível a concretização de princípios e 

objetivos básicos da Constituição, quais sejam, a promoção do desenvolvimento 

nacional e o respeito à dignidade humana, sem a garantia do direito à educação. 

 Dessa forma, tal irregularidade não constitui mera inobservância ao 

disposto nas normas legais, mas, sobretudo, afronta a um direito constitucional, 

posto ser inequívoco que a valorização do magistério tem efetiva repercussão 

na qualidade do ensino, além de resgatar uma dívida social que há anos aflige a 

sociedade, através de condições de trabalho satisfatórias para os militantes 

desta atividade laboral. 

 Não pode o Tribunal de Contas determinar o pagamento. Deve, 

todavia, desvalorar o fato a fim de emitir parecer contrário e aplicar multa ao 

gestor omisso na implantação da melhoria salarial. 

  

 Restou ainda constatado embaraço à fiscalização, suposta ausência de 

comprovação de prestação de serviços ao município por parte de alguns 
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ocupantes de cargos comissionados, bem como contratação irregular de 

empresa funerária pertencente a servidor comissionado do município (art. 9º, 

inciso III, da Lei 8.666/93). 

 No que atine à contratação irregular de empresa funerária pertencente 

a servidor comissionado do município, fato decorrente de denúncia a esta 

Corte, a Auditoria identificou que o Sr. José Ataíde Cândido Pinto figura como 

ocupante do cargo comissionado de Assistente de Gabinete II, lotado no 

gabinete do prefeito, desde abril de 2017 até a data da confecção do relatório 

às fls. 3897/4086 (03/05/2019), bem como proprietário da funerária Frei 

Damião, que se sagrou vencedora dos Pregões Presenciais n° 29/2017 e 

09/2018, realizados pelo município, dos quais sequer poderia ter participado, 

como estabelece o art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93. 

  

Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 
de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 
(...) 
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 

  

 Sobre a questão posta, pertinentes os ensinamentos de Marçal Justen 

Filho2: 

 

As vedações do art. 9º retratam derivação dos princípios da moralidade pública e 

isonomia. A lei configura uma espécie de impedimento, em acepção similar à do 

 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: 
RT, 2014. 
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Direito Processual, à participação de determinadas pessoas na licitação. Considera 

um risco a existência de relações pessoais entre os sujeitos que definem o destino da 

licitação e o particular que licitará. Esse relacionamento pode, em tese, produzir 

distorções incompatíveis com a isonomia. A simples potencialidade do dano é 

suficiente para que a lei se acautele. Em vez de remeter a uma investigação 

posterior, destinada a comprovar anormalidade da conduta do agente, a lei 

determina seu afastamento a priori. O impedimento consiste no afastamento 

preventivo daquele que, por vínculos pessoais com a situação concreta, poderia 

obter benefício especial e incompatível com o princípio da isonomia. O impedimento 

abrange aqueles que, dada a situação específica em que se encontram, teriam 

condições (teoricamente) de frustrar a competitividade, produzindo benefícios 

indevidos e reprováveis para si ou terceiro. 

  

 Restou procedente, portanto, o fato denunciado, justificando a 

aplicação de multa ao gestor, com fulcro no art. 56, II, da LOTCE, por não ter 

obedecido a mandamento legal que visa garantir a lisura – em homenagem, 

dentre outros, aos princípios da impessoalidade e moralidade – do certame 

público. 

 Ainda com relação à denúncia de suposta falta de prestação de serviço 

do inominado comissionado como assessor municipal, apesar de a Auditoria ter 

solicitado a folha de ponto anual dos servidores comissionados, não foi 

atendida, impedindo que essa parte da denúncia fosse objeto de um 

posicionamento meritório conclusivo por parte da Unidade de Instrução. 

Entretanto, restou claro o embaraço à fiscalização, o que justifica a aplicação de 

multa (art. 56, VI, da LOTCE) ao gestor, por não ter fornecido as folhas de ponto 
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dos servidores comissionados e contratados, quando da diligência in loco, 

conforme solicitação do Órgão Técnico, dificultando os trabalhos da equipe de 

Auditoria. 

 

Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição 

de previdência (R$ 1.056.987,73) 

Pagamento de juros e/ou multas, no valor de R$ 5.234,65, devido ao atraso no 

recolhimento de contribuições previdenciárias 

 

 Além de afronta à Constituição Federal e à legislação previdenciária (Lei 

nº 8.212/91 e Lei nº 8.429/92), entre outras, as falhas apontadas colidem com o 

Parecer Normativo nº 52/2004, emitido por este Tribunal de Contas. 

 De acordo com o item 2.5 do PN TC nº 52/2004, a não retenção e/ou o 

não recolhimento das contribuições previdenciárias aos órgãos competentes 

(INSS ou órgão do regime próprio de previdência, conforme o caso), devidas por 

empregado e empregador, incidentes sobre remunerações pagas pelo 

Município constitui motivo para emissão de parecer contrário à aprovação das 

contas de prefeitos municipais. 

 Como a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias tratada 

nos autos diz respeito à contribuição federal (regime geral de previdência 

social), de responsabilidade da União, deve ser comunicado à competente 

Delegacia da Receita Federal do Brasil na Paraíba, para a devida análise e 

tomada de providências que entender cabíveis. 
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 A respeito do pagamento de juros e/ou multas, no valor de R$ 

5.234,65, devido ao atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias, é 

importante assentar que não há previsão legal para a imputação ao gestor do 

valor do prejuízo ocasionado pelo pagamento em atraso das contribuições 

previdenciárias. Note-se que o art. 41 da Lei 8.212/91 foi revogado há mais de 

dez anos. 

 

Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por 
infração de dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o 
respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos 
competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição. 
(Revogado pela Medida Provisória nº 449, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.941, de 
2009) 

 

 Assim, não cabe a imputação ao gestor responsável. No entanto, tendo 

em vista que há fortes indícios de gestão irresponsável, com prejuízos ao Ente, 

entendo cabível a imposição de multa, nos termos da LOTCE. Além disso, o fato 

deve ser levado em consideração para fins de valoração negativa das contas. 

 Como demonstrado, as falhas identificadas são graves e constituem 

motivo para a emissão de parecer contrário à aprovação das contas de governo 

e implicam na irregularidade das contas de gestão, com fundamento no 

mencionado Parecer Normativo nº 52/2004, sem prejuízo da cominação de 

multa pessoal à autoridade responsável (art. 56, II, LOTCE). 
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 Foram relatadas, ainda, irregularidades de responsabilidade da gestora 

do Fundo Municipal de Saúde – Sra. Rayanne Costa Sousa Henrique, a saber: 

 Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e 

lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas; 

 Descumprimento de norma legal; 

 Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à 

instituição de previdência (R$ 227.481,54); 

 Pagamento de juros e/ou multas, no valor de R$ 3.898,26, devido ao 

atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias. 

  

 No tocante à realização de despesas consideradas não autorizadas, 

irregulares/ilegais e lesivas ao patrimônio público, em análise ao Painel 

“Medicamentos”, divulgado no sítio eletrônico deste Tribunal 

(https://sagres.tce.pb.gov.br/sagrespaineis/apps/paineismedicamentos/), a 

Auditoria identificou aquisição de produto (luvas de procedimento) cujo prazo 

de validade se encontrava vencido, no valor de R$ 3.330,00. Além disso, houve 

NFe´s que apresentaram omissão do lote (R$ 336.150,52) ou erro de 

preenchimento (R$ 6.122,00). 

 Percebe-se, do exposto, que há no mínimo uma desorganização 

administrativa no tocante às aquisições e “alimentação” do sistema associado 

ao Painel de Medicamentos. Não se pode deixar de mencionar, ainda, a 

gravidade de se adquirir produtos da área de saúde fora da validade. 
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 In casu, constatou-se a aquisição de luvas de procedimento vencidas, o 

que vai justamente de encontro à ideia de proteção proporcionada pela 

utilização regular do equipamento de proteção individual – que visa garantir a 

segurança dos profissionais de saúde e pacientes atendidos pelo sistema 

público. 

 Justifica-se, portanto, a aplicação de multa à gestora (art. 56, II e III, 

LOTCE), sem prejuízo das recomendações de estilo. 

 Acerca das duas últimas falhas, este Parquet utiliza como fundamento 

os mesmos aspectos delineados nos parágrafos imediatamente anteriores 

quando do exame das irregularidades de responsabilidade do Prefeito. 

 Isto posto, em face de indícios de gestão irresponsável no tocante ao 

recolhimento das contribuições previdenciárias do empregador à instituição de 

previdência, haja vista ter deixado se ser recolhido mais de R$ 227 mil a título 

de obrigação patronal previdenciária (equivalente a 23,64% do montante 

devido), entendo cabível a imposição de multa, nos termos da LOTCE (art. 56, 

II), sem prejuízo de que o fato seja levado em consideração para fins de 

valoração negativa das contas. A falta de recolhimento de contribuições 

previdenciárias deve ainda ser comunicada à competente Delegacia da Receita 

Federal do Brasil na Paraíba, para a devida análise e tomada de providências 

que entender cabíveis. 

 

3. CONCLUSÃO 

 Ex positis, opina este Órgão Ministerial pela: 
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1. Emissão de PARECER CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS CONTAS 

DE GOVERNO, assim como pela IRREGULARIDADE da 

prestação de contas no tocante aos atos de GESTÃO do Sr. 

Valdinele Gomes Costa, Prefeito Municipal de Cacimbas de 

Dentro durante o exercício de 2018; 

2. APLICAÇÃO cumulada DE MULTAS ao gestor acima nominado, 

com fulcro no art. 56, incisos II, III e VI, da Lei Orgânica deste 

Tribunal de Contas (LOTCE), bem como com fundamento na Lei 

nº 10028/00 (art. 5º, IV, §§ 1º e 2º); 

3. REPRESENTAÇÃO ao Ministério Público da Paraíba, para as 

providências que entender cabíveis em vista das inúmeras e 

graves ilegalidades envolvendo a gestão de pessoal; 

4. REPRESENTAÇÃO à Receita Federal do Brasil na Paraíba acerca 

do não recolhimento de contribuições previdenciárias, para a 

adoção das providências que entender cabíveis, à vista de suas 

competências; 

5. IRREGULARIDADE das contas de gestão da Sra. Rayanne Costa 

Sousa Henrique – gestora do Fundo Municipal de Saúde, com 

APLICAÇÃO DE MULTA à titular do FMS, com fulcro no art. 56, 

incisos II e III, da LOTCE; 

6. RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Município de Cacimba de 

Dentro, bem como à gestora do Fundo Municipal de Saúde, no 

sentido de guardar estrita observância aos termos da 
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Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que 

determina este Tribunal de Contas em suas decisões, evitando 

reincidências das falhas constatadas no exercício em análise. 

 

É o Parecer, salvo diverso juízo. 

 

João Pessoa, 3 de agosto de 2020. 

 

 

MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS NETO 

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas/PB 
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