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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA/Defesa) 

 

1. INTRODUÇÃO 

Conforme o Relatório Prévio da Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Rita, 2018, de 

responsabilidade do Vereador-Presidente Saulo Gustavo Souza Santos, foram indicadas as seguintes 

irregularidades: 

a) Despesa Orçamentária acima do limite fixado na CF, conforme item 2.2 

b) Excesso de Gastos com folha de pessoal em relação ao limite fixado na CF, 

conforme item 2.3 

c) Excesso de remuneração paga, em 2018, ao Presidente da Câmara, conforme 

item 2.8 

O interessado foi regularmente intimado para tomar conhecimento do RPPCA, conforme registra a 

Certidão Técnica, fls. 75, dos presentes autos, e apresentou a Defesa conforme fls. 184 a 187 dos presentes 

autos. 

Examinada a Prestação de Contas apresentada tempestivamente e após seu exame se constataram 

outras irregularidades além daquelas já apontadas no RPPCA constante do presente caderno processual.  

 
 

2. ANÁLISES 

2.1 Excesso da Despesa Orçamentária em relação ao limite fixado na CF (item 3 do Anexo)  

Do Relatório Inicial 

A despesa total do Legislativo ultrapassou o limite fixado no art. 29-A da Carta Republicana em R$    

113.500,44, conforme quadro constante no Anexo I deste relatório. 

 

Da Defesa 

Teria havido equívoco no cálculo da base de cálculo receita tributária + transferência constitucional (ano 

anterior). A tabela trazida pela Defesa, fl. 185, discrimina os tributos e seus valores, e atinge o montante de R$ 

119.898.502,81. Com o novo número, refazendo os cálculos, estaria o Legislativo dentro do limite constitucional. 

 

Da Análise 

Compulsando os autos, percebe-se que os dados trazidos na Defesa foram efetivamente retirados do 

Sagres online. No entanto, destoam do Sagres interno, de onde foram retiradas as informações para os cálculos 

da receita tributária.  

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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Todavia, os cálculos da receita tributária são encontrados no Anexo XXI do Relatório Prévio da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita (Processo TC 251/18, fl. 4244). Observando o quadro, percebe-se que a Contribuição de 

Iluminação Pública não foi somada em seu campo devido, pois os valores encontrados na linha 5 do quadro se 

referem à soma das taxas (R$ 1.541.150,96). Isto é, para o cálculo correto do item, faz-se necessário o acréscimo 

do valor da referida contribuição (R$ 2.391.256,5). Com os novos valores (observar o primeiro Anexo deste 

Relatório em seu item 3), a irregularidade resta superada.  

 

2.2 Excesso de Gastos com folha de pessoal em relação ao limite fixado na CF (item 4 Anexo) 

Do Relatório Inicial 

O excesso de R$ 266.530,96 ocorreu devido às adições existentes no Anexo II do Relatório Prévio. 

 

Da Defesa 

Primeiramente informa que o cálculo guerreado no item anterior, por si, já altera o percentual para fins 

de cálculo da despesa com pessoal. 

Depois, aduz ter a Auditoria incluído como despesa de pessoal diversos prestadores de serviços de forma 

indiscriminada, sem nem ao menos diferenciar entre pessoas físicas e jurídicas e o tipo de prestação de serviços. 

 

Da Análise 

No que tange as transferências do item anterior, não há relação com este ponto. As transferências 

envolvidas anteriormente são de tributos, já as de agora, são os repasses da Prefeitura à Câmara, também 

conhecidos como duodécimos. 

Em relação às adições realizadas no relatório anterior, houve pinçamento das atividades desempenhadas 

em observância ao art. 29-A, §1º da CF/88.  

Para melhor conhecimento da situação, é preciso conhecer o art. 169 da Carta Magna: A despesa com 

pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites 

estabelecidos em Lei Complementar. Assim, a Constituição Republicana passou para a Lei Complementar o 

estabelecimento de limites em matéria de pessoal. 

A Lei Complementar 101/00 cumpre a missão descrita acima, e em seu art. 20, III, “a” dispõe que o limite 

máximo para despesa total de pessoal, na esfera municipal, é de 6% da receita corrente líquida para o 

Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Município, quando houver.  

Observe-se que o limite indicado pode, inclusive, em algum município, coincidir com os valores 

repassados às Câmaras Municipais a título de duodécimo. Isso significa que toda despesa do Legislativo Mirim 

poderia ser gasta com pessoal. Isso ocorre porque o conceito de receita corrente líquida é diferente da receita 

utilizada para o cálculo dos repasses às Câmaras. 

No entanto, a Lei Maior, no afã de evitar a manobra gerada pela distorção falada acima, possui o §1º do 

art. 29-A, redigido da seguinte forma: 

Art. 29-A (...) 

§ 1º  A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita 

com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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A norma é extremamente salutar. Como já lecionava o ilustre constitucionalista Nelson Nery1, ela 

“procura evitar que, através de subterfúgios ou apadrinhamento, todos os gastos do Legislativo fossem para 

pessoal, determinando que ocorram gastos com material de expediente, mobiliário, equipamento e 

imobilização, que possibilitem a execução de sua atividade constitucional” (grifos nossos). Portanto, o desígnio 

da norma criada é o de obrigar as Câmaras à aquisição de bens, devendo o gasto com pessoal ser entendido 

como despesa com “folha de pessoal”, buscando evitar burla à Lei Maior. Nenhuma das normas citadas distingue 

pessoas físicas e jurídicas na prestação do serviço, trazem em seu bojo apenas a necessidade de gastos em 

compras de materiais.   

As imagens abaixo, retiradas no prédio da Câmara Municipal, demonstram a precariedade com a qual ela 

funciona. Há muito material inservível e quebrado, inclusive no meio dos corredores. 

 

Também não há espaço suficiente para acomodar os parlamentares e os servidores da casa, bem como 

não há material para todos. As imagens que seguem são de um gabinete utilizado por três vereadores, como 

pode se ver, há pouco espaço para todos sentarem (vereadores e equipes), bem como só há um computador. 

 

Portanto, irregularidade mantida. 

 

 

 

 

                                                           
1  COSTA, Nelson Neri. Comentários à Constituição Federal de 1988 / coordenadores científicos: Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Walber 
de Moura Agra; coordenadores editoriais: Francisco Bilac Pinto Filho, Otávio Luiz Rodrigues Junior. Rio de Janeiro: Forense, 2009. Pg. 
632.  
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2.3  Excesso de remuneração paga, em 2018, ao Presidente da Câmara   
 

Do Relatório Inicial 

Excesso de remuneração paga, em 2018, ao Presidente da Câmara (item 9 do Anexo) no valor de R$ 

98.046,00. 

Da Defesa 

No exercício de 2018 o Presidente percebeu R$ 180.372,00, sendo o limite de R$ 202.578,00 

 

Da Análise 

Revisitando o sistema Sagres, como se percebe na imagem abaixo, é fácil perceber que assiste razão à 

Defesa, restando o ponto superado. 

 

 

3. CONSTATAÇÕES ADICIONAIS 

 

3.1 Contratação de assessorias administrativa, contábil e jurídica, descumprindo o PN – TC - 00016/17   
 

Constatou-se que a Câmara Municipal realizou pagamento com prestação de serviços jurídicos no 

montante de R$ 132.000,00. Destes, R$ 60.000,00 correspondem a serviços de consultoria e assessoria jurídica 

prestados por Gadelha & Ramalho Advogados Associados; e R$ 72.000,00 foram pagos à Lucena de Brito 

Advogados. Estas despesas descumprem o Parecer Normativo PN – TC - 00016/17, no qual essa Corte de Contas 

firmou ENTENDIMENTO de que  

“os serviços de assessorias administrativas ou judiciais na área do direito, em 

regra, devem ser realizados por servidores públicos efetivos, somente podendo ser 

contratados diretamente com pessoas ou sociedades, através de inexigibilidades 

de licitações, excepcionalmente, quando atendidas todas as normas previstas na 

lei específica que disciplina as licitações e os contratos administrativos (Lei 

Nacional nº 8.666/1993)”. 

Outrossim, há o mesmo raciocínio do parecer citado para as outras prestações de serviços, tais como 

serviços: contábeis (prestados por Fabio Cosme de Franca Souto, R$ 96.000,00), de assessoria e consultoria em 

processos licitatórios de inexigibilidade (Jessica Lorena Palmeira de Morais, R$ 3.000,00), para realização de 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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cálculos nos processos administrativos dos servidores efetivos para apuração de valor devido em razão de PCCR 

(Pratica Consultoria e Assessoria, R$ 7.850,00), e de assessoramento à comissão permanente de licitação 

(Rodrigo Martins Camboim da Camara, R$ 4.000,00). 

 

3.2 Da impessoalidade das imagens no serviço público 

Consta do caput do art. 37 da CF/88 o princípio da impessoalidade. Por este princípio, é vedado a 

utilização de aparato público, inclusive através de símbolos ou imagens, para promoção pessoal de autoridades 

ou servidores. Também não devem servir para propaganda de partido. As imagens abaixo foram obtidas das 

portas dos gabinetes de alguns parlamentares e comprovam a desobediência ao comando constitucional. 

 

 

3.3 Do quadro de servidores 

3.3.1 Da inspeção 
 

A Auditoria fez inspeção nos dias 03/12/2018 a 07/12/2018, retornando em segunda visita no dia 

24/04/2019. Em ambos os momentos foram requeridos documentos que comprovem as atividades realizadas 

para os que receberam GAE – Gratificação de Atividade Especial - durante o exercício (Doc. TC 30877/19). Na 

segunda vez, foram selecionados os meses com o fito de facilitar a entrega e o manejo). Caso não existissem, 

deveria ser entregue declaração ou qualquer outro documento informando a inexistência. 

Na primeira inspeção, nenhum documento nesse sentido foi entregue ou apresentado. 

Na segunda inspeção (24/04/2019), a equipe foi ao local exclusivamente com o objetivo de obter a 

informação. Insistiu-se exaustivamente para se ver os papéis no local. Contudo, em conversa com o servidor 

Sidnarc Lima dos Santos, presidente da comissão de licitação/pregão, a quem foi incumbido de acompanhar a 

equipe de auditoria, ouviu-se, ao final, a informação de que a única forma de comprovação de trabalho eram os 

livros de pontos físicos (os pontos foram apresentados ainda no local), não haveriam outros documentos. Ele 

disse que o Presidente da Casa Legislativa estaria em João Pessoa naquele momento, contudo seria o único 

competente a assinar a Declaração solicitada, e que seria enviado para o Tribunal ainda naquela tarde em meio 

físico, além de e-mail contendo os pontos eletrônicos e também a própria declaração em “PDF”. Outros 

servidores no local confirmaram a inexistência dos demais documentos. O livro de ponto foi apresentado ainda 

na Câmara. 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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Foi informado ao servidor que o livro de ponto não comprova as atividades exercidas para o recebimento 

das gratificações. Todavia, as cópias dos livros de pontos foram encaminhadas dois dias após a última visita, dia 

26/04/2019, em “PDF”, por e-mail (Doc. TC 31442/19).  

Sobre livro de ponto entregue, só há uma entrada e uma saída. Isto é, não há intervalo; e os expedientes, 

pelo que consta, deveriam ser cumpridos horários das 8 às 17 horas, em regra.  

Curiosamente, no mês de novembro de 2018, os servidores Anyleide Oliveira da Cunha Sousa, fl. 310, 

Claudionor Ferreira, fl. 312, Ediclebson Gomes da Silva, fl. 314, Joval Mendonça Neto, fl. 317, Kivia Renata da 

Silva Mesquita (em seguida, utilizou corretor sobre a assinatura, o mesmo aconteceu no ponto facultativo do 

dia 09), fl. 318, Rosinete Aquino dos Santos, fl. 320, Severino Nunes de Pontes, fl. 321, Solange Maria da Silva, 

fl. 322, Wellington da Silva Lima, fl. 323, possuem registro de trabalho no dia 02/11/2018, feriado, dia de finados. 

Ediclebson (dia 23) e Wellington (dia 16), possuem assinatura nos dias destacados entre parênteses, mas não 

possuem horários de entrada/saída.  

Ou seja, a confiabilidade sobre os documentos deve ser afastada, não tendo, assim, o condão de oferecer 

prova absoluta sobre a presença dos servidores, horário de trabalho real ou, menos ainda, se houve atividade 

desenvolvida. Os demais meses não estão sendo trazidos para o Relatório, embora tenham sido perscrutados. 

Não significa que não tenham outros indícios, mas todos apontam para essa mesma conclusão. 

As servidoras efetivas Juliane Gabrielly dos Santos Cunha, Andressa Matos de Souza Porto e Dore Edna 

Muniz do Nascimento também receberam GAE, mas não constam das relações entregues. 

 

3.3.2 Do pagamento das Gratificações de Atividades Especiais 

Tendo em vista o item acima, pela ausência de prova quanto ao exercício de atividade que justifique o 

pagamento de GAE, são consideradas irregulares todos os desembolsos nesse sentido. Impende salientar que, 

sem o efetivo exercício de atividades que justifiquem a GAE e tendo sido pagas as gratificações em valores 

diferenciados (R$ 250,00 a R$ 1.500,00 em todo exercício), há clara quebra do princípio da impessoalidade. 

 

3.3.3 Do exame da composição do quadro de servidores 

Os quadros no Anexo III demonstram a movimentação de servidores da Câmara e o volume de recursos 

despendido com eles. 

Não é difícil perceber a quase inexistência de servidores efetivos frente a comissionados e eletivos. A 

quantidade de servidores efetivos é na ordem de 7,28%, enquanto o gasto com servidores no exercício 

representa 4,05% do total. Se considerarmos o total da despesa com pessoal, isto é, os elementos de despesa 

expostos no Anexo II do Relatório Prévio (fls. 66/71 e repetido no Anexo II deste) R$ 267.850,00, somados aos 

demais, a despesa com efetivos passa para aproximadamente 3,84%.  

Importante salientar que as servidoras Hayana de Sousa Silva e Sá, Dore Edna Muniz e Andressa Matos 

de Souza Porto foram identificadas como efetivas em período anterior, contudo estão sendo contabilizadas 

como comissionadas por terem assumido cargo dessa natureza. Ainda, consoante art. 2º da Lei Municipal 

1.827/172, os servidores efetivos devem ocupar 5% dos cargos comissionados (80), o que seriam 04 cargos e 

só foram encontrados 03 ocupados. 

                                                           
2 Art. 2º - Os servidores efetivos ativos do quadro permanente deverão ocupar 5% (cinco por cento) dos cargos comissionados e deverão optar pelo vencimento base do cargo de origem ou pelo 

vencimento de cargo de provimento em comissão para o qual fora nomeado. 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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São cargos ocupados por servidores efetivos 02 agentes de segurança, 02 agentes legislativo, 02 

assistentes legislativo e 01 técnico legislativo.  

Os servidores eletivos e os comissionados representam, respectivamente, 47 e 48,95% do volume de 

recurso despendido. Já em quantidade de pessoas, os eletivos são, em média, 20,02% e os comissionados, 

72,70%. 

Caso fosse se pagar o mesmo valor para todos os servidores por tipo do cargo, isto é, o valor médio para 

pagamento, teríamos os servidores efetivos percebendo cerca de R$ 2.404,07, os comissionados, R$ 2.908,91 

e os eletivos, R$ 10.143,89. Não é difícil perceber que em termos de política remuneratória os servidores 

efetivos ocupam, na média, os cargos com piores remunerações. 

Durante as inspeções realizadas (item 3.1), foram vistos apenas servidores na Secretaria da Câmara e 

outros poucos pelos corredores, 15 pessoas, no máximo, dos, entorno de 94 existentes, em todo o período. Os 

gabinetes foram encontrados, com exceção do único dia de reunião plenária presenciado, normalmente 

escuros, indicando estarem vazios. 

 

3.3.4 Da legalidade das nomeações dos comissionados 

3.3.4.1 Comparações remuneratórias entre níveis e entre tipos de cargo 

Perquirindo os Anexos I e II da Lei Municipal 1.827/17, apenas em 05 dos 80 cargos comissionados é 

exigido o nível superior, 6,25%.  A média remuneratória dos cargos de nível superior é de R$ 2.800,00 e a de 

nível médio de R$ 2.511,11, isto é, a primeira é apenas 12% maior.  

19 comissionados de nível médio recebem igual às maiores remunerações dos níveis superiores (R$ 

3.000,00), e 30, igual às menores, R$ 2.500,00. Logo, são 49, das 72 vagas possíveis para cargos comissionados 

cujo provimento exige a conclusão do ensino médio, aproximadamente 68%, com remuneração igual a de outras 

com carência de nível superior de ensino. 

Maria do Socorro Alves Menezes, que ocupa cargo efetivo superior, é remunerada em R$ 3.428,78. No 

entanto, seus vencimentos são de R$ 2.466,75, sendo as demais parcelas habituais “quinquênios” (R$ 123,34) 

e “adicional Lei 1301/07” (R$ 838,69). Já os assistentes legislativos, cujo provimento obriga a conclusão do nível 

médio de ensino, possui como vencimento atual R$ 1.562,66, os outros valores são R$ 65,78 (quinquênios) e R$ 

447,30 (adicional Lei 1301/07). E os agentes de segurança, que obriga o provimento de pessoas com, pelo 

menos, o nível fundamental, possui vencimentos de R$ 1.315,60, tendo como pagamento mensal os mesmos 

valores pagos aos níveis médios. Os servidores efetivos estão em exercício de 06 a 07 anos.  

Pesquisando na legislação municipal, o único cargo efetivo com vencimento superior ao mesmo nível, 

porém comissionado, é o agente de segurança em relação aos cargos de nível fundamental I (R$ 1.200,00), a 

diferença é de R$ 115,60. Quando se trata de fundamental II (R$ 1.500,00), a remuneração deste é maior em R$ 

184,40. O vencimento pago à servidora de nível superior (R$ 2.466,75) é menor do que 49 cargos comissionados 

de provimento de nível médio, conforme visto acima (R$ 2.500,00, no mínimo). 

 

3.3.4.2 Do desvio de função 

Confrontando as Leis Municipais 1.827/17 e 1.301/07, Docs. TC 26773/19 (fl. 196/202) e 26776/19 (fl. 

204/214), respectivamente, percebe-se choque de atribuições, ao menos parcial, entre os cargos efetivos já 

citados anteriormente (item 3.2) e comissionados que foram ocupados durante o exercício (secretário geral, 

diretor de administração/patrimônio, diretor de plenário, assessor da presidência, assessor do vereador 1º 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por convidado em 29/05/2019 11:10. Validação: EB13.3792.9C65.D63B.F32D.2EE5.3343.9C5A. 
Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 06178/19. Data: 27/05/2019 13:31. Responsável: Liliane C. Asfury.

549

549



 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA 

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇAO - DIAFI 

 

 

 

 

secretário, chefe de manutenção predial, assistente de comissão, chefe do arquivo geral, chefe de segurança, 

presidente da comissão permanente de licitação e pregão, chefe de gabinete e assessor parlamentar).  

Não é difícil perceber a utilização de cargos comissionados para exercer atividades próprias dos servidores 

efetivos da casa, são exemplos: emissões de pareceres e relatórios, movimentação, organização, arquivamento 

e criação de documentos, etc. Além disso, existem atribuições genéricas, a saber: execução de determinações 

do Presidente; prestar ciência em matéria de administração; assessorar o vereador nas tarefas por ele indicadas, 

e de conformidade com as instruções percebidas; executar tarefas afins, entre outras, que os cargos servidores 

efetivos também poderiam desempenhar.  

Ora, não sendo os cargos efetivos próprios para as funções dos comissionados, não deveria haver 

coincidência de atribuições em qualquer hipótese, ocasionando nos casos de identidade o desvio de função. 

Ainda, para o exercício de cargos de direção e chefia deve haver servidores subordinados, ou não há quem 

dirigir ou chefiar. Há, na Lei Municipal 1.827/2017, 14 cargos de direção/chefia (32 vagas), dos quais 12 foram 

utilizados durante o exercício. São apenas 07 servidores registrados nos Sagres como efetivos durante o 

exercício de 2018. Assim, 05 cargos dos cargos de direção/chefia criados, na verdade, não foram criados sequer 

para o seu mister. 

No caso dos cargos de chefe de limpeza, chefe de manutenção predial e chefe de copa/cozinha, não foram 

encontrados nas despesas do Ente pagamento para outras pessoas exercendo funções possivelmente 

subordinadas a eles. 

Preconiza a CF/88, art. 37, V, os cargos comissionados são para exercer atribuições de direção, chefia ou 

assessoramento. Existem várias decisões do STF sobre a inadequação das nomeações para cargos 

comissionados3 quando em desconformidade com a Carta Magna. 

 

3.3.4.3 Nomeações de servidores com nível de instrução inferior às exigências das atribuições dos cargos para 

os quais foram nomeados 

Chama atenção os cargos de chefia de gabinete e de assessor parlamentar, pois ambos possuem, dentre 

outras atribuições, as de “elaborar estudos, pesquisas e emitir pareceres”.  

Não há como emitir um parecer sem conhecimento técnico para tanto. O conhecimento especializado é 

fruto de estudo e dedicação. A nomeação de nível médio genérico não se coaduna com tais atividades. Logo, se 

o cargo exige o exercício de determinada atribuição, não pode o servidor nomeado ser inapto a desenvolvê-la. 

Deveriam, portanto, terem sido nomeados para os cargos em comento pessoas com conhecimento compatível 

com o cargo. Conforme Doc. 26784/19, fls. 216/281, não foi o que ocorreu, foram nomeadas pessoas com 

instrução de nível médio.  

A Constituição Estadual afirma a vedação e a nulidade dos atos de nomeação sem a observância dos 

princípios gerais da administração pública estabelecidos no art. 37 da CF/884. É clara a afronta aos princípios da 

                                                           
3 ADI n. 4.125/2011, ADI n. 3.233/2007, ARE n. 1.048.406-AgR/2017, AI n. 656.666-AgR/2012, RE 1.041.210/18. 
4 Art. 30. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, segurança jurídica e, também, ao seguinte: 
(Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 20 de junho de 2007). (...) 
I – (...) 
II - são vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigações de espécie alguma para a pessoa jurídica interessada, 
nem qualquer direito para o beneficiário, os atos que importem em demitir, nomear, contratar, designar, promover, enquadrar, 
reclassificar, readaptar ou proceder a quaisquer outras formas de provimento de servidor público na administração direta e nas 
autarquias e empresas públicas mantidas pelo Poder Público, sem a obrigatória publicação no órgão oficial do Estado ou praticados sem 
observância dos princípios gerais da administração pública estabelecido no art. 37 da Constituição Federal; (...) 
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moralidade e da eficiência no caso. Sendo os atos nulos, e os serviços não prestados em sua totalidade por falta 

de qualificação suficiente, foram gastos indevidamente R$ 796.800,33 com chefe de gabinete e R$ 601.533,33 

com assessor parlamentar, totalizando R$ 1.398.333,66 pagos a quem não poderia exercer todas as atribuições 

de seu cargo. 

Saliente-se que, caso os assessores tivessem nível de escolaridade compatível com o cargo ocupado, 

provavelmente se teria evitado, inclusive, muitas das despesas apontadas no item 3.1 deste relatório. Em 

tempo, como demonstrado nos itens 2.2 e 3.2, há menos gabinetes (um gabinete para mais de um vereador) do 

que chefes de gabinete. 

 

3.4 Da folha de pagamento 

3.4.1 Diárias 

A Câmara dos Vereadores de Santa Rita gastou no elemento 14 – Diárias – Civil o montante de R$ 

425.798,00. Os eventos e os pagamentos estão discriminados na tabela abaixo: 

Descrição do evento VALOR EM R$ 

Pagamento de diárias para o 17º encontro brasileiro de agentes públicos, realizado no período de 31 

de agosto a 03 de setembro de 2018, na cidade de Natal-RN. 62.473,00 

Pagamento de diárias para participar do 11º congresso nacional de agentes públicos, realizado no 

período de 27 a 30 de dezembro de 2018, na cidade de Maceió – AL. 55.433,00 

Pagamento de diárias para participar do 10º congresso de agentes públicos no salão de eventos do 

hotel Porto Jatiúca, na cidade de Maceió - AL. 40.873,00 

Pagamento de diárias para participar do 25º encontro brasileiro de agentes públicos realizado em 

Maceió, no período de 06 a 09 de julho de 2018. 49.513,00 

Pagamento de diárias para participar do II seminário regional de agentes públicos no salão de eventos 

do Maceió mar hotel na cidade de Maceió - AL. 87.753,00 

Pagamento de despesas com diárias para participar do 66º simpósio de agentes públicos municipais, 

no salão de convenções do hotel brisa tower na cidade de Maceió-AL, no período de 22 a 25 de abril 

de 2018. 30.240,00 

Pagamento de diárias e passagens aéreas para visita institucional junto ao Congresso Nacional e aos 

gabinetes dos deputados federais para liberação da emenda para construção da nova sede da Câmara 

Municipal de Santa Rita. 28.400,00 

Pagamento de diárias para participar do 22º encontro de agentes públicos no salão de convenções 

do Maceió hotel, no período de 25 a 28 de maio de 2018. 51.840,00 

Valor referente a complementação de diárias para participar de 22º encontro brasileiro de agentes 

públicos. 
R$1.993,00 

Pagamento de diárias para participar do 96º seminário de agentes públicos municipais em Natal-RN, 

no período de 23 a 26 de agosto de 2018. 17.280,00 

Total 425.798,00 
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Percebe-se a natureza semelhante dos vários encontros. São sempre, com exceção da visita institucional, 

encontros nacionais/regionais de agentes públicos realizados em Maceió ou Natal. 

Comparando a Câmara dos Vereadores de Santa Rita com as de João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo, 

cujas transferências recebidas no exercício de 2018 são maiores, analisando somente o elemento de despesa 

14, chegamos ao seguinte resultado: 

 

Município Transferências 

Recebidas (R$) 

Gasto elemento 14 (R$) Evento coincidente 

João Pessoa 60.339.710,53 28.321,20 Viagem à Brasília para tratar de 

assuntos de interesse da Casa. 

Campina Grande 22.069.514,63 9.366,00 Viagem à Brasília para tratar de 

assuntos de interesse da Casa. 

Cabedelo 13.515.000,00 8.150,00 Viagem à Brasília para tratar de 

assuntos de interesse da Casa. 

Santa Rita 7.124.391,60 425.798,00 - 

 

Observando os números acima, nota-se que o segundo maior gasto, ocorrido em João Pessoa, é por volta 

de 14 vezes menor do que o da Câmara de Santa Rita. Como esperado, nas outras Câmaras também houve 

gastos com viagens de parlamentares à Brasília. Excluídos o valor da viagem institucional, a Câmara de Santa 

Rita desembolsou em diárias R$ 397.398,00. 

As despesas por servidor/agente político estão representadas em seguida (a quantidade de eventos se 

refere ao número de viagens, não de diárias): 

Servidor/Agente político Cargo  Valor recebido  
 Quantidade 

de eventos  

Anesio Alves de Miranda Filho                                                   vereador R$     21.600,00 5 

Brunno Inocencio da Nobrega Silva vereador R$     17.280,00 4 

Carlos Antonio da Silva vereador R$     17.280,00 4 

Carlos Antonio Pereira de Oliveira Junior vereador R$     26.800,00 6 

Diocélio Ribeiro de Souza vereador R$     21.600,00 5 

Flávio Frederico da Costa Santos vereador R$     35.440,00 8 

Francisco de Medeiros Silva vereador R$     17.280,00 4 

Francisco Morais de Queiroga vereador R$     17.280,00 4 

Gilcleide Barbosa Lopes vereador R$      25.920,00 6 

Ivonete de Barros Ramos                                                         vereador R$     17.280,00 4 

Joaci Raimundo de Souza vereador R$    12.960,00 3 
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Joao Evangelista da Silva vereador R$     21.600,00 5 

Marcos Farias de Franca vereador R$     22.480,00 2 

Paulo Fernandes do Nascimento vereador R$      4.320,00 1 

Roseli Diniz da Silva vereador R$     17.280,00 4 

Saulo Gustavo Souza Santos vereador R$     45.478,00 8 

Sebastião Bastos Freire Filho vereador R$     35.440,00 7 

Sergio Roberto do Nascimento vereador R$     17.280,00 4 

Vanda de Vasconcelos Oliveira vereador R$     21.600,00 5 

Ayellen Virginia da Silva Nascimento 
assessor 

parlamentar R$       1.600,00 1 

Cleonildo Cruz Junior chefe de gabinete R$      1.600,00 1 

Ediclebson Gomes da Silva 
assistente de 

comissão 
R$       1.600,00 

1 

Janson de Lima Farias chefe de gabinete R$      1.600,00 1 

Luiz Carlos de Oliveira Cruz 
assessor da 

presidencia 
R$       3.200,00 

1 

Total R$   425.798,00 97 

 

Perscrutando, temos uma média de despesa por vereador de R$ 17.341,58 e de, aproximadamente, 3,52 

viagens para participar de eventos. Apenas o vereador José Moreira de Vasconcelos não recebeu diária. 

Destaque-se que as diárias são consideradas verbas indenizatórias de caráter pessoal, isto é, pagas diretamente 

aos servidores/parlamentares. 

Assim, sendo o volume de recursos despendidos muito superior a Câmaras com repasses bem maiores, 

com diversas viagens de grupos de vereadores para eventos semelhantes, com quase a totalidade dos 

vereadores recebendo vantagens pelos deslocamentos, tem-se as despesas com diárias como irregulares por 

ausência de necessidade de ocorrência, caso tenham ocorrido, pois contrárias ao princípio da eficiência, da 

moralidade e impessoalidade. 

 

3.4.2 Gratificação de Atividade Especial paga para comissionados sem fundamento legal. 

Há uma parcela denominada GAE efetivos que está sendo paga para as servidoras Andressa Matos 

de Souza Porto e Dore Edna Muniz do Nascimento. Receberam cada uma, durante o exercício de 2018, R$ 

8.400,00, sendo R$ 16.800,00 o total. O fundamento desta gratificação está no art. 8º da Lei Municipal 1.301/07, 

o qual dispõe: 

Art. 8º Fica criada a Gratificação de Atividade Especial, código PL-GAE, que poderá 

ser concedida a servidor ou a grupo de servidores efetivos, pelo desempenho de 

atividades especiais ou excedentes às atribuições dos respectivos cargos, pela 

assessoria técnica e assistência técnica as comissões permanentes ou 
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temporárias, ou pela participação em grupos ou equipes de trabalhos constituídos 

pelo Presidente da Câmara Municipal. 

Os artigos 9º e 10 da referida lei informam o funcionamento nos casos de cargo comissionado e 

função gratificada, separando bem esses dois termos.  

 

 

Observando os pagamentos realizados e os valores das comissões recebidas, percebe-se a percepção de 

comissão, por isso o valor do cargo comissionado não foi somado aos vencimentos normais das servidoras em 

questão. Os valores dos cargos comissionados são inteiros, sendo R$ 3.000,00 para secretário geral e R$ 

2.000,00 para chefe do arquivo geral, nos termos do Anexo I da Lei Municipal 1.827/17. E assim foram recebidos 

pelas servidoras. 

Não se podendo olvidar que são cargos diferentes, não podem cargos comissionados serem tratados 

como se efetivo fossem. A despesa com GAE, nesses termos, é irregular. 

Outrossim, existe outra parcela simplesmente denominada GAE paga a diversos servidores 

comissionados. Nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei Municipal 1.827/17,  

Art. 2º (...) 

Parágrafo único: os servidores efetivos e dos cargos em comissão, poderão ter 

gratificação de até 100% (cem por cento) de seu vencimento básico, bem como os 

que integram a comissão permanente de licitação, terão direito a uma gratificação 

no valor de até 100% (cem por cento) de seu vencimento básico. 

Observando com acuidade, não se encontra o motivo para o pagamento da referida vantagem ou critérios 

objetivos para seu balizamento e os valores a serem recebidos caso cumpridas as atividades. O artigo necessita 

de regulamentação para sua aplicação. No entanto, foi gasto no exercício R$ 175.950,00 com tais gratificações 

em valores que variam de R$ 250 a R$ 1.000,00 pagos mensalmente ao servidor agraciado. Tais pagamentos 

malferem os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. 

 

3.4.3 Prática de Nepotismo 

Fora solicitado da Câmara de Vereadores relação de parentesco dos vereadores com servidores da 

Câmara e/ou Prefeitura. Foram emitidas várias declarações dos vereadores, Doc. TC 26815/19, fls. 283/304, e 

só foi identificada uma servidora filha de vereador. 

Trata-se da servidora Jessyca Barbosa de Souza, filha do vereador Joaci Raimundo de Souza. Perquirindo 

o caso, Jessyca se tornou servidora através de contrato temporário por excepcional interesse público para 

exercer a função de visitadora. Em outras palavras, seu contrato é precaríssimo e depende da anuência do 

Gestor. Sua remuneração mensal corresponde a R$ 1.100, a mesma paga aos demais na mesma posição. O caso 

não atinge a súmula vinculante nº 13, posto não haver comprovação de contrapartida do vereador para com a 

prefeitura. Assim, entende-se, com base nas informações carreadas até esse relatório, não ocorrer nepotismo 
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no caso. Entretanto, com base no princípio da moralidade administrativa, recomenda-se o distrato da servidora. 

Logo, faz-se necessária cópia deste relatório no processo da PCA da Prefeitura Municipal de Santa Rita. 

 

 

3.4.4 Acumulações 

A Câmara de Santa Rita abrigou em dezembro de 2018, pelo menos, 03 acumulações irregulares, quais 

sejam: 

Nome Órgão Tipo de Vínculo Cargo 

Liliane Oliveira da Silva 

Câmara Municipal de Santa Rita Comissionado Chefe de Gabinete 

Fundo Municipal de Saúde de 

Monteiro 

Contratação por 

excepcional interesse 

público 

Fonoaudiólogo 

Abílio Guilherme de Albuquerque 

Marinho 

Câmara Municipal de Santa Rita Efetivo Agente Legislativo 

Justiça Comum Requisitado Requisitado 

Maria do Socorro Alves de 

Menezes 

Câmara Municipal de Santa Rita Efetivo Técnico Legislativo 

Fundo Municipal de Saúde de 

Cabedelo 
Comissionado 

Gestor de Atenção 

Básica 

Fonte: http://tce.pb.gov.br/paineis/acumulacao-de-vinculos-publicos 

Perceba-se que o servidor Abílio Guilherme é requisitado. Deve ser feita a análise de seu caso tanto na 

Justiça Comum, tanto no seu órgão de origem. 

Não se tem conhecimento de qualquer providência realizada pelo Gestor. 

 

4.  OBSERVAÇÃO: 

Por oportuno e para os fins do art. 140, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte, registre-se que a 

presente análise feita com base nos dados, documentos e informações enviados pelo Gestor por meio do Portal 

Eletrônico, não o exime de outras irregularidades, posteriormente detectadas ou denunciadas e não abrangidas 

na auditoria eletrônica levada a efeito no exame da Prestação de Contas Anual constante dos presentes autos 

eletrônicos. 

 

5. CONCLUSÃO 

Do exposto, restou a seguinte irregularidade do Relatório Prévio: 

5.1 Excesso de Gastos com folha de pessoal em relação ao limite fixado na CF (item 2.2); 

Foram constatadas as seguintes novas irregularidades, devendo o Gestor ser notificado para Defesa 

(imputações de débito de acordo com art. 30, II, da Constituição Estadual): 

5.2 Móveis inservíveis ocupando corredor público e bens públicos quebrados (item 2.2); 
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5.3 Inexistência de local adequado para ocupação de todos os servidores durante o expediente (item 

2.2); 

5.4 Inexistência de material para o trabalho adequado de todos os servidores, a exemplo de 

computadores, mesas, etc. (item 2.2); 

5.5 Contratação de assessorias administrativa, contábil e jurídica, descumprindo o PN – TC - 00016/17 

(item 3.1); 

5.6 Quebra do princípio da impessoalidade no caso de imagens dentro de recinto público (item 3.2); 

5.7 Obstrução ao exercício da fiscalização (item 3.3.1), ensejando aplicação de multa; 

5.8 Não comprovação de exercício de atividade especial para percepção de GAE, principalmente dos 

efetivos (item 3.3.2), ensejando imputação de débito no valor de R$ 24.400,00; 

5.9 Contratação de grande quantidade de comissionados, com quantidade de pessoal e volume de 

recursos reduzidos para servidores efetivos, caracterizando, inclusive, burla o princípio 

constitucional do concurso público (item 3.3.3), ensejando aplicação de multa; 

5.10 Descumprimento do art. 2º da Lei Municipal 1.827/17 (item 3.3.3); 

5.11 Ausência dos servidores ao local de trabalho (item 3.3.3); 

5.12 Servidores em desvio de função (item 3.3.4.2); 

5.13 Nomeações de servidores com nível de instrução inferior às exigências das atribuições dos cargos 

para os quais foram nomeados (item 3.3.4.3), ensejando imputação de débito no valor de R$ 

1.277.333,66 [R$1.398.333,66 (valor total) – R$121.000,00 (soma dos valores pagos a título de GAE 

para assessores parlamentares e chefes de gabinete)]; 

5.14 Pagamento de diárias contrário a princípios constitucionais (item 3.4.1), ensejando imputação de 

débito no valor de R$ 387.798,00 (excluída a viagem à Brasilia); 

5.15 Gratificação de Atividade Especial paga para comissionados sem fundamento legal (item 3.4.2), 

sugerindo-se imputação de débito no valor de R$ 175.950,00; 

5.16 Existência de acumulações em desacordo com a legislação em vigor (item 4.4.4). 

 

No caso de Nepotismo (item 3.3.3), deve ser copiado este Relatório no Processo 06210/19, objetivando a 

apuração do caso pelo Gestor responsável. 

No caso das acumulações (item 3.3.4), deve o Gestor da Câmara Municipal de Santa Rita tomar as 

providências cabíveis e informar neste processo a conclusão de cada caso. 

 

Representação 

Finalmente, considerando o modelo de gestão de pessoal semelhante ao de Cabedelo, principalmente no 

tocante aos cargos comissionados, guardadas as devidas dimensões relacionadas a recursos de Cabedelo e de 

Santa Rita, tendo em vista as notícias abaixo; 

https://www.heldermoura.com.br/tce-multa-ex-presidente-da-camara-de-cabedelo-que-ja-e-

investigado-em-cpi-por-contratacoes-ilegais/ 

https://portalcorreio.com.br/tce-diz-que-camara-pagava-o-dobro-do-salario-a-comissionados-do-que-

concursados/ 

https://www2.pbagora.com.br/noticia/paraiba/20170330161547/tce-encontra-excesso-de-cargos-

comissionados-na-camara-municipal-de-cabedelo; 
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Considerando o contínuo interesse do Ministério Público Comum por situações de má gestão utilizando 

cargos comissionados: https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2018/11/26/mppb-apura-contratacao-de-

assessores-parlamentares-na-camara-de-campina-grande.ghtml; 

Considerando que a Câmara de Santa Rita já foi recomendada pelo Parquet para adequar a situação de 

pessoal à legalidade: https://www.clickpb.com.br/paraiba/ministerio-publico-manda-presidente-da-camara-

de-vereadores-de-santa-rita-demitir-comissionados-218051.html; 

Considerando também os fatos ventilados nos itens 2.2 e 3.3.3, ausência de espaço físico para caber todos 

os servidores, ausência de material de trabalho suficiente para todos os servidores e poucos servidores 

encontrados no ambiente da Câmara durante o horário de expediente; 

Considerando o interesse do Ministério Público da Paraíba em temas relacionados 

(https://portalcorreio.com.br/ministerio-publico-apura-existencia-de-fantasmas/); 

Considerando outros meios de obtenção de provas os quais o Parquet tem acesso para verificação de 

irregularidades/ilegalidades, bem como outras formas de punição adequada; 

Considerando ainda o acesso do Ministério Público ao Tramita; 

Conclui-se, finalmente, pelo o envio de ofício para o Ministério Público Estadual informando da existência 

deste processo e suas conclusões com o fito de tomarem as providências que acreditarem necessárias. 

 

 

É o Relatório. 

João Pessoa, 24/05/2019 
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ANEXO I 

RPPCA - CÂMARA MUNICIPAL - INDICADORES FISCAIS DE CONFORMIDADE OU NÃO 

ITEM DESCRIÇÃO VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE INFORMAÇÃO / VALOR 

1 RPPCA Conforme RN TC 01/2017  

2 
Resultado 

Orçamentário 

Transferência Recebida (a): R$   7.124.391,60 

Despesa Orçamentária (b): R$   7.124.222,51 

Diferença (a - b)¹: R$   0,00 

3 
Despesa Total do 
Poder Legislativo 

Art. 29-A 

Total da Despesa do Legislativo (a): R$   7.124.222,51 

Base de Cálculo Receita Tributária + Transferência 

Constitucional (ano anterior) (b): 

R$ 119.236.624,37 

Limite % dos Gastos do Legislativo (c): 6% 

Limite dos Gastos do Legislativo (d) = (c) x (b): R$   7.154.197,47 

Diferença (d - a)¹  R$    0,00 

4 
Despesa com 

Folha de Pessoal - 
art.29 A, §1º da CF 

Total de Folha (a) R$   4.985.755,08 

Acréscimos da Auditoria (b) R$ 267.850,00 

70% das Transferências Recebidas (c) R$   4.987.074,12 

Diferença (a + b - c)¹ R$ 266.530,96 

5 

Remuneração de 
Vereadores Art. 

29, 
inc. VII, CF 

Receita Orçamentária R$ 238.846.471,59 

(-) Fundeb: R$  52.248.526,19 

(-) Convênios: R$   1.034.386,00 

(-) Programas: R$  38.230.423,82 

(-) Operações de Crédito: R$         0,00 

(-) Alienações: R$         0,00 

(-) Indenizações e Restituições: R$    764.981,90 

(-) Receita de Contribuições: R$  14.871.594,60 

(-) Receita de Compensação Financeira: R$    292.252,98 

(=) Receita Efetivamente Arrecadada: R$ 131.404.306,10 

5% da Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício 

(a) 

R$   6.570.215,31 

Remuneração de Vereadores (b) R$   2.343.237,58 

Diferença (a - b)¹ R$   0,00 
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ITEM DESCRIÇÃO VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE INFORMAÇÃO / VALOR 

6 
Despesa com 

Pessoal 
art. 20, LRF 

Aposentadorias (a): R$         0,00 

Pensões (b): R$         0,00 

Vencimentos: R$   4.985.755,08 

Obrigações patronais (c): R$   1.113.167,55 

Outras Despesa Variáveis (d): R$         0,00 

Contratação por Tempo Determinado (e): R$         0,00 

Outras Despesas de Pessoal (f): R$         267.850,00 

Total da Despesa de Pessoal (g) = (a+...+f) R$   6.098.922,63 

Receita Corrente Líquida: (h) R$ 205.820.433,51 

Limite Legal: (i) 6% x (h) R$  12.349.226,01 

Diferença 6 (i - g)¹ R$   0,00 

7 
Contribuições 

Previdenciárias 

Base de Cálculo (a): R$   4.985.755,08 

Obrigações Patronais Estimadas (b) = 21% x (a): R$   1.047.008,57 

Obrigações Patronais Pagas (c): R$   1.113.167,55 

Diferença (c-b)¹: R$   0,00 

8 
Resultado 
Financeiro 

(Art. 1º, §1º, LRF) 

Restos a pagar (a): R$         0,00 

Saldo em 31 dezembro (b) R$         0,00 

Diferença (b - a)¹ R$   0,00 

9 

Verificação de 
Excesso na 

Remuneração do 
Presidente da 

Câmara de 
Vereadores 

Remuneração do Presidente da Assembleia (Lei 

10.435/15, art. 1º, PU (a))²: 

R$ 405.156,00 

Limite Percentual Remuneração de Vereadores 

(art.29, inc. VI, CF) (b): 

50% 

Limite para Remuneração em R$ (c) = (a) x (b) R$    202.578,00 

Remuneração Anual do Presidente da Câmara (d) R R$    300.624,00 

Excesso de Remuneração (e) = (d) - (c) ¹ R$     98.046,00 

¹ Diferença/Excesso  igual a Zero, quando o resultado da subtração indicada for negativa 
² Limitada ao subsídio do Ministro do STF conforme RPL-TC-0006/2017
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Anexo II 
 

Elemento 35 
 

Empenho nº Nome do Credor Liquidado Histórico 

0000005 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de janeiro de 2017, conforme 
documento anexo. 

0000039 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de fevereiro de 2017 conforme 
documento anexo. 

0000058 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de março de 2017 conforme documento 
anexo. 

0000096 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de abril de 2017 conforme documento 
anexo. 

0000135 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de maio de 2017 conforme documento 
anexo. 

0000155 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de junho de 2017 conforme documento 
anexo. 

0000170 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de julho de 2017 conforme documento 
anexo. 

0000203 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de agosto de 2017 conforme 
documento anexo. 

0000224 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de setembro de 2017 conforme 
documento anexo. 

0000258 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de outubro de 2017 conforme 
documento anexo. 

0000290 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de novembro de 2017 conforme 
documento anexo. 

0000337 
FABIO COSME DE FRANCA 
SANTOS                                                    

R$8.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
contábil no mes de dezembro de 2017 conforme 
documento anexo. 

0000049 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de fevereiro de 2017 a esta 
edilidade conforme documento anexo. 

0000051 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de janeiro de 2017 a esta 
edilidade conforme documento anexo. 

0000089 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de março de 2017 a esta edilidade 
conforme documento anexo. 

0000111 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de abril de 2017 a esta edilidade 
conforme documento anexo. 
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0000150 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de maio de 2017 a esta edilidade 
conforme documento anexo. 

0000165 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de junho de 2017 a esta edilidade 
conforme documento anexo. 

0000177 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de julho de 2017 a esta edilidade 
conforme documento anexo. 

0000220 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de agosto de 2017 a esta 
edilidade conforme documento anexo. 

0000241 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de setembro de 2017 a esta 
edilidade conforme documento anexo. 

0000283 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de outubro de 2017 a esta 
edilidade conforme documento anexo. 

0000329 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de novembro de 2017 a esta 
edilidade conforme documento anexo. 

0000342 
GADELHA & RAMALHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS                                          

R$5.000,00 
valor relativo a prestação de serviços de consultoria 
juridica durante o mes de dezembro de 2017 a esta 
edilidade conforme documento anexo. 

0000020 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços advocatícios,apresentando 
defesa, recurso quando necessário em todas as 
instâncias até o trâmito em julgado da ação em que a 
câmara municipal de santa rita - pb é parte. Conforme 
documento anexo. 

0000048 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de contratação de advogado, 
apresentando defesa, recurso quando necessário em 
todas as instâncias até o trâmito em julgado da ação em 
que a câmara municipal de santa rita - pb é parte. 
conforme documento anexo. 

0000076 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de contratação de serviços 
advocatícios, apresentando defesa, recurso quando 
necessário em todas as instâncias até o trâmito em 
julgado da ação em que a câmara municipal de santarita 
- pb é parte. conforme documento anexo. 

0000098 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de contratação de advogado 
para fazer defesa, apresentando defesa, recurso quando 
necessário em todas as instâncias até o trâmito em 
julgado da ação em que a câmara municipal de santa rita 
- pb é parte. conforme documento anexo. 

0000139 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de contratação de advogado 
para fazer defesa, apresentando defesa, recurso quando 
necessário em todas as instâncias até o trâmito em 
julgado da ação em que a câmara municipal de santa rita 
- pb é parte. conforme documento anexo. 
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0000162 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de contratação de advogado 
para fazer defesa em tramitação, apresentando defesa, 
recurso quando necessário em todas as instâncias até o 
trâmito em julgado da ação em que a câmaramunicipal 
de santa rita - pb é parte. conforme documento anexo. 

0000178 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de contratação de advogado 
apresentando defesa, recurso quando necessário em 
todas as instâncias até o trâmito em julgado da ação em 
que a câmara municipal de santa rita - pb é parte. 
conforme documento anexo. 

0000206 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de contratação de advogado 
para apresentar defesa, recurso quando necessário em 
todas as instâncias até o trâmito em julgado da ação em 
que a câmara municipal de santa rita - pb é parte. 
conforme documento anexo. 

0000231 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de contratação de advogado 
para fazer defesa na 5ª vara da comarca de santa rita, 
apresentando defesa, recurso quando necessário em 
todas as instâncias até o trâmito em julgado da ação em 
que a câmara municipal de santa rita - pb é parte. 
conforme documento anexo. 

0000267 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de contratação de advogado, 
apresentando defesa, recurso quando necessário em 
todas as instâncias até o trâmito em julgado da ação em 
que a câmara municipal de santa rita - pb é parte. 
conforme documento anexo. 

0000297 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de contratação de advogado 
para fazer defesa em tramitação na 5ª vara da comarca 
de santa rita, apresentando defesa, recurso quando 
necessário em todas as instâncias até o trâmito em 
julgado da ação em que a câmara municipal de santa rita 
- pb é parte. conforme documento anexo. 

0000339 
LUCENA DE BRITO 
ADVOGADOS                                                       

R$6.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de contratação de advogado 
para fazer defesa  em tramitação na 5ª vara da comarca 
de santa rita, apresentando defesa, recurso quando 
necessário em todas as instâncias até o trâmito em 
julgado da ação em que a câmara municipal de santa rita 
- pb é parte. conforme documento anexo. 

Total R$228.000,00 
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Elemento 36 
 

Empenho nº Nome do Credor Liquidado Histórico 

0000015 
JESSICA LORENA PALMEIRA DE 
MORAIS 

R$3.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas 
coma prestação de serviços de assessoramento e 
consultoria diante dos processos licitatórios de 
inexigibilidade, conforme documento anexo. 

Total R$3.000,00  

 
 
Elemento 39 
 

Empenho nº Nome do Credor Liquidado Histórico 

0000336 AYLCK DA SILVA PALACIO R$7.950,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
o serviço de digitalização de todos os processos 
licitatórios, empenhos e prestação de contas do 
exercício de 2017, conforme documento anexo. 

0000296 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 

0000012 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 

0000043 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 

0000070 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 

0000144 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 

0000161 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 

0000176 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 
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0000097 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 

0000204 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 

0000232 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 

0000263 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 

0000352 
JOSÉ ROMULO DE SOUZA 
SANTOS                                                     

R$650,00 

valor que se empenha para pagamentop de despesas 
com a prestação de serviços  de suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e banco de 
dados conforme documento anexo. 

0000359 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA R$9.250,00 
valor que se empenha para atender ao pagamento da 
despesas com a prestação de serviços de manutenção 
do prédio desta edilidade conforme documento anexo. 

0000360 
PRATICA CONSULTORIA E 
ASSESSORIA                                                

R$7.850,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços  pelos cálculos feitos nos 
processos administrativos dos servidores efetivos do 
poder legislativo, apurando o valor devido ao servidor 
em razão da implantação do pccr destes e com a devida 
mudança de progressão, conforme documento anexo. 

0000071 
RODRIGO MARTINS CAMBOIM 
DA CAMARA                                               

R$2.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de assessoramento a comissão 
permanente de licitação na realização de processos - 
pregão presencial nº 00001/2017 e nº 00002/2017 
conforme documento an exo. 

0000151 
RODRIGO MARTINS CAMBOIM 
DA CAMARA                                               

R$2.000,00 

valor que se empenha para pagamento de despesas com 
a prestação de serviços de assessoramento  q comissão 
permanente de licitação na realização de processos - 
pregão presencial nº 00003/2017 e nº 00004/2017 
conforme documento anexo. 

Total R$36.850,00  

 
Total encontrado nos elementos de despesa: R$ 267.850,00 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA 

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇAO - DIAFI 

 

 

 

 

Anexo III 

 

 

Quantidade de servidores 

Tipo de Cargo JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total* Média 

Efetivo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                 84  7 

Comissionado 74 74 75 73 68 68 68 68 68 67 68 68               839  69,92 

Eletivo 20 19 20 19 19 20 19 19 19 19 19 19               231  19,25 

T O T A L 
                                
101  

                     
100  

                     
102  

                       
99  

                       
94  

                       
95  

                       
94  

                       
94  

                       
94  

                       
93  

                       
94  

                    
94 

                      
1.154  96,17 

* O valor da coluna “total” se refere ao acumulado de todo o exercício. 

 

Valores (R$) 

Tipo de 
Cargo JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total* Média 

Efetivo 

                    

14.856,38  

         

14.856,38  

         

15.256,38  

         

15.865,94  

         

15.256,38  

         

23.541,94  

         

16.646,20  

         

15.865,94  

         

16.399,30  

         

15.256,38  

         

15.256,38  22.884,57 201.942,17   16.828,51  

Comissionado 

                  

191.125,00  

       

191.125,00  

       

194.125,00  

       

183.475,00  

       

197.375,00  

       

273.370,83  

       

197.975,00  

       

199.683,33  

       

198.975,00  

       

182.908,33  

       

185.258,33  245.179,51  2.440.575,33   203.381,28  

Eletivo 

                  

195.408,75  

       

195.409,41  

       

193.738,83  

       

195.409,00  

       

195.409,00  

       

195.409,00  

       

195.409,00  

       

195.409,00  

       

195.409,00  

       

195.409,00  

       

195.409,00  195.409,00  2.343.237,99   195.269,83  

T O T A L 

                  

401.390,13  

       

401.390,79  

       

403.120,21  

       

394.749,94  

       

408.040,38  

       

492.321,77  

       

410.030,20  

       

410.958,27  

       

410.783,30  

       

393.573,71  

       

395.923,71  

         

463.473,08  

                  

4.985.755,49   415.479,62  

* O valor da coluna “total” se refere ao acumulado de todo o exercício. 
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Assinado em Assinado em

Assinado emAssinado em

Gustavo Silva Coelho
Mat. 3707148

24 de Maio de 2019

Liliane Correia Asfury
Mat. 3707300

24 de Maio de 2019

Adjailtom Muniz de Sousa
Mat. 3705901

27 de Maio de 2019

Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053

27 de Maio de 2019

AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

CHEFE DE DIVISÃO CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por convidado em 29/05/2019 11:10. Validação: EB13.3792.9C65.D63B.F32D.2EE5.3343.9C5A. 
Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 06178/19. Data: 27/05/2019 13:31. Responsável: Liliane C. Asfury.

566

566


