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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  

TCU - 2ª Câmara 

Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

 

ACÓRDÃO Nº 2260/2015 - TCU - 2ª Câmara 
 
 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, 
que trata de Representação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) acerca de  

irregularidades detectadas em inspeção em obras de engenharia realizadas no município de Sousa/PB, 
durante o exercício de 2011, com recursos federais; com fundamento nos arts. 143, III e 237, IV, do 
RI/TCU, ACORDAM em conhecer da Representação, por preencher os requisitos de 

admissibilidade, e fazer a determinação a baixo, dar ciência aos Representantes deste Acórdão.  
 

1. Processo TC-005.215/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1.  Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sousa - PB 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba 
(SECEX-PB). 

1.6. Advogado constituído nos autos: não há.  

1.7. Enviar à Gerência de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal no 
Estado da Paraíba (Gidur/PB) (Gidur/PB) a cópia integral da representação, para subsidiar a análise 

das prestações de contas do Contrato de Repasse 0237812-25 (Siafi 604688), celebrado com a 
Prefeitura Municipal de Sousa/PB, considerando as constatações do Relatório 301/2012, abaixo 
indicadas, apreciado na Resolução RC2 011/15, de 12/2/2015, da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba.  
1.7.1. Invasão da rede coletora Bacia IV-B por uma edificação privada, resultando em 

dano nas tubulações instaladas;  
1.7.2. acúmulo de água na base de concreto da estação elevatória, impedindo a inspeção 

deste item da obra;  

1.7.3. erosão de parte do aterro da obra da lagoa anaeróbica, implicando no refazimento 
dos serviços;  

1.7.4. pagamentos em excesso no Boletim de Medição 10, itens 8, 9, 12 e 13 da planilha 
de serviços, em confronto com o efetivamente executado, no valor de total de R$ 591.180,63;  

1.7.5. Não aplicação da contrapartida municipal nas obras, R$ 495.586,41; e  

1.7.6. diferença de R$ 884.754,19, entre o total dos valores transferidos do Contrato de 
Repasse 0237812-25 (Siafi 604688), R$ 6.874.772,68, no período de 2/9/2009 a 19/9/2011, e o total 

dos valores pagos à empresa Construtora Gabarito Ltda. (Cnpj:41.222.829/0001-16) R$ 
5.990.018,49.  

1.8. Determinar o prazo de 180 dias, a partir da ciência deste Acórdão, para que a 

Gerência de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal no Estado da Paraíba (Gidur/PB) 
comunique a esta Corte sobre as providências pertinentes e conclusões, em relação às irregularidades 

na execução do objeto Contrato de Repasse 0237812-25 (Siafi 604688), e em caso de configuração de 
danos ao erário, sobre a instauração do processo de tomada de contas especial, remetendo-o, no 
mesmo prazo acima indicado, à Secretaria Federal de Controle Interno.  

1.9. Determinar à Secex-PB que:  
1.9.1. Monitore o cumprimento da providência contida no item anterior desta proposição.  

1.9.2. Encaminhe o presente Acórdão, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE/PB).  

1.9.3. Encerre o presente processo. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52877552.


