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Parecer Nº 284/20 
Processo TC Nº 06166/19 
Origem: Prefeitura Municipal de Santa Cruz 
Natureza: Prestação de Contas Anual 
Exercício: 2018 
Gestor: Paulo César Ferreira Batista 

 

 

Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO. PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. 
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE 2018. 
IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELO ÓRGÃO 
AUDITOR. DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES 
ENVIADAS POR MEIO FÍSICO E/OU ELETRÔNICO E AS 
CONSTATADAS PELA EQUIPE TÉCNICA. 
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO OU 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SEM AUTORIZAÇÃO 
LEGISLATIVA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO 
DETERMINADO SEM A REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE 
RESOLUÇÃO DESTE TRIBUNAL. NÃO EMPENHMANETO E 
NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. NÃO REALIZAÇÃO 
DE PROCEDIMENTO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS 
CONSIDERADAS NÃO AUTORIZADAS, IRREGULARES E 
LESIVAS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. EMISSÃO DE 
PARECER CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 
GOVERNO. PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS DE 
GESTÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. COMINAÇÃO DE 
MULTA. RECOMENDAÇÕES. REPRESENTAÇÃO À 
RECEITA FEDERAL E AO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO 
MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 
Os presentes autos tratam do exame da prestação de contas anual do Sr. 

Paulo César Ferreira Batista, Prefeito do Município de Santa Cruz, referente ao exercício 
financeiro de 2018. 

 
Consta, às fls. 979/1207, Relatório Prévio sobre a Gestão, decorrente do 

processo de acompanhamento, indicando a ocorrência de irregularidades na gestão da 
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citada autoridade. Nesse mesmo Relatório, consignou-se a emissão de 06 (seis) alertas 
ao atual Prefeito Municipal de Santa Cruz, conforme item 16.0.4 (fls. 1016/1019). 

 
Intimação do gestor à fl. 1252 para se manifestar acerca do Relatório 

supramencionado, seguida de anexação da prestação de contas anual (fls. 1262/1521) e 
de apresentação de defesa do Relatório Prévio (fls. 1522/1748). 
 

Relatório de prestação de contas anual (com análise da defesa apresentada 
pelo gestor) às fls. 2825/3040, tendo o Órgão Auditor se posicionado nos seguintes 
termos:   
 

Irregularidades apontadas no Relatório Prévio de Gestão e mantidas: 
 
1. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as 
constatadas pela equipe técnica; 
 
2. Transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização 
legislativa;  
 
3. Contratação de pessoal por tempo determinado sem a realização de processo 
seletivo simplificado; 
 
4. Descumprimento de Resolução Normativa deste Tribunal (RN TC Nº 03/2014); 
 
5. Repasses ao poder legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, da 
Constituição Federal; 
 
6. Não empenhamento de contribuição previdenciária do empregador; 
 
7. Não recolhimento de contribuição previdenciária do empregador à instituição de 
previdência; 
 
8. Pagamento de juros e/ou multas devido ao atraso no recolhimento de 
contribuições previdenciárias; 
 
9. Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de 
previdência; 
 
10. Descumprimento de Resolução Normativa deste Tribunal (RN TC º 04/2014). 

 
 

Irregularidades novas, advindas após o exame da prestação de contas: 
 
11. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na 
inconsistência dos demonstrativos contábeis; 

 
12. Não realização de procedimentos licitatórios em casos previstos na Lei de 
Licitações; 
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13. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 
patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas; 
 
14. Não recolhimento de contribuição previdenciária do empregador à instituição de 
previdência; 
 
15. Não efetivação do desconto de contribuição previdenciária dos segurados; 
 
16. Não recolhimento de cotas de contribuição previdenciária descontadas dos 
segurados à instituição devida; 
 
17. Ocorrência de irregularidade na gestão de pessoal. 
 
 

 

Ademais, sugeriu a douta Auditoria:  
 

• Observar, na aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, as 
orientações contidas na legislação vigente; 

 

• Observar a oportunidade de economia potencial com despesas de 
combustíveis; 

 

• Alimentação do sistema “Banco de Preços em Saúde (BPS)” com os 
dados de compras de medicamentos; 

 

• Apuração da regularidade da situação de servidores com dois ou 
mais vínculos na folha de pessoal. 

 
 
Nova defesa apresentada (fls. 3069/3429) protocolada sob o doc. nº 

45455/19. 
 
Relatório de Análise de Defesa, às fls. 3463/3494, no qual a Auditoria 

concluiu pela permanência de todas as irregularidades apontadas. 
 

Na sequência, o processo foi remetido a este Ministério Público de Contas, 
para exame e oferta de parecer. 

 
 
É o relatório. Passo a opinar. 

 
 
Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as 
constatadas pela equipe técnica 
 
Segundo o Órgão de Instrução, ocorreu uma divergência referente a 

decretos de abertura de créditos adicionais especiais informados no Sistema SAGRES e 
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os analisados pela Auditoria, em virtude da ausência de lei autorizativa para tal, uma vez 
que a Lei nº 532/18 (informada como sendo o fundamento para abertura de tais créditos 
adicionais) não foi enviada nos Balancetes mensais.    

 
Constatou-se, ainda, que o Decreto nº 371/2018 apresentou duas 

informações divergentes quanto ao valor e fonte de recursos. 
 
A propósito, sabe-se que é dever de todo gestor prestar contas de forma 

escorreita, possibilitando que o controle – social, legislativo e o exercido por esta Corte de 
Contas – seja efetivado de maneira mais eficiente possível. Objetivando tal 
monitoramento, é que as informações fornecidas pelo administrador público devem ser 
prestadas da forma mais clara (adequada) e consistente possível, evitando que qualquer 
falha venha a macular a integridade das informações/ demonstrativos elaborados pela 
Administração Pública. 

 
Cabe, portanto, recomendação no sentido de que a gestão municipal de 

Santa Cruz não mais incida nessas espécies de omissões e incongruências,  
implementando, assim, um eficiente controle contábil. 

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

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

Cruz procedeu a transferência e transposição de um órgão para outro ou de uma 
categoria de programação para outra por meio dos Decretos nºs 0347/18, 0351/18, 
0352/18 e 0355/18, sem existência de comando normativo para tal. 

 
Em sede de defesa, o gestor argumenta que “as transposições e 

transferências praticadas já haviam sido autorizadas pela Lei Municipal nº 0532, de 
27/08/2018.”  

 
Em seguida, após nova apresentação de defesa (relativa à análise da PCA), 

o gestor repete os argumentos, modificando, tão somente, o número da Lei Municipal 
para 0527/18. 

 
Independente da Lei Municipal a que faz referência a defesa, em nenhum 

dos casos há autorização para transferências ou transposição de dotações. As leis 
citadas pela defesa apenas autorizam a abertura de créditos suplementares e operações 
de crédito por antecipação de receita. 

 
A respeito, cumpre ressaltar que o art. 167 da Constituição Federal estipula 

diversas vedações concernentes ao orçamento, dentre as quais, a transposição, o 
remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para 
outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 
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Nestes termos, em conformidade com o comando constitucional, esculpido 
no art. 167, inciso VI, a alteração orçamentária em apreço deve ser promovida por meio 
de lei específica. Afinal, como defende o doutrinador José Afonso da Silva1, entendimento 
diverso contraria o desejado pela Carta Magna, configurando-se como inconstitucional a 
autorização genérica para redistribuição das verbas públicas. Com efeito, seguindo esta 
mesma linha de raciocínio, o Professor Caldas Furtado2 assenta que: 

 
 

Daí a conclusão de grande relevo: pelo que foi idealizado pelo 
constituinte de 1988, os créditos adicionais suplementares abertos 
com base na autorização concedida na própria lei orçamentária e com 
fundamento em aporte de recursos oriundos de anulação parcial ou 
total de dotações orçamentárias (Lei nº 4.320/64, art. 43, §1°, III) só 
podem ocorrer quando se tratar de deslocamento de recursos dentro 
do mesmo órgão e da mesma categoria de programação. Ou seja, 
remanejamentos de recursos de um órgão para outro e transposições 
ou transferências de uma categoria de programação para outra, 
somente podem ser autorizados através de lei específica, sob pena de 
antinomia com a Lei Maior.  
 
Entretanto, as gestões orçamentárias brasileiras ainda não 
perceberam a vontade da Carta de 1988 nesse aspecto, fato que faz 
com que a prática da abertura de créditos adicionais suplementares, 
com base na autorização dada na LOA, seja utilizada como panacéia, 
à revelia do artigo 167, III, da Constituição Federal. Aliás, se diferente 
fosse, nenhum valor teriam os termos do artigo 167, VI, da 
Constituição Federal. 
 
 

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

 
 
Contratação de pessoal por tempo determinado sem a realização de processo 
seletivo simplificado 
 
Quanto a este item, a ilustre Auditoria, após analisar o quadro de pessoal da 

Prefeitura, observou que, embora a Prefeitura Municipal de Santa Cruz tenha realizado 
Processo Seletivo Simplificado (PSS nº 001/2017) para contratação temporária de 
pessoal, existem algumas funções ocupadas por pessoas estranhas à lista de aprovados. 

 

 
1 SILVA, José Afonso. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1973, p. 
315 
2 Furtado, José de Ribamar Caldas. Créditos adicionais versus transposição, remanejamento ou 
transferência de recursos. Revista do Tribunal de Contas da União, Ano 35, Número 106. Out/Dez 2005. 
Brasília, TCU, 2005. 
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A defesa alega, em suma, que tais contratações ocorreram para que 
houvesse o preenchimento das vagas deixadas pelos primeiros colocados que não 
atenderam à convocação da edilidade ou desistiram de ocupar as vagas para as quais 
foram aprovadas.  

 
Aduz, ainda, que como o PSS nº 001/2017 ainda estava em plena vigência, 

não há que se falar em irregularidade nas contratações dos aprovados. 
 
No entanto, compulsando-se a lista final dos aprovados no Processo 

Seletivo Simplificado (Doc. nº 26447/19, fls. 2106/2109), constata-se, de fato, que alguns 
contratados ora questionados pela Auditoria não se encontram na relação final do PSS, 
tais como: Edvânia Ferreira de Abrantes, Erick Bernard Pereira de Lima, Mayrla Soares 
da Silva e Maria Helena Rodrigues de Sousa.  

 
No tocante a essa irregularidade, impende ressaltar, de início, que o 

concurso público é a regra geral para o preenchimento de cargos e empregos públicos da 
Administração Pública Direta e Indireta. Apenas por exceção, pode o gestor contratar por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, ex vi do disposto no art. 37, inciso II e IX, da Carta Magna, in verbis: 
 

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. 
(...) 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 
 

Como se vê, o sistema constitucional pátrio autoriza a contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, apenas nos casos legalmente estabelecidos e em situações de necessidade 
excepcional, que ensejam satisfação imediata e provisória. 

 
Por seu turno, a licitude da contratação temporária de pessoal está 

condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: I) previsão legal das hipóteses; 
II) contratação por tempo determinado; III) situação de necessidade temporária; IV) 
existência comprovada de excepcional interesse público; e V) submissão a processo 
seletivo simplificado, em obediência e no resguardo dos princípios da isonomia, 
impessoalidade e moralidade.  

 

  No caso em disceptação, não houve questionamento quanto à justificativa 
da contratação, a qual, conforme se infere dos autos, está relacionada à necessidade 
excepcional em virtude do afastamento provisório de alguns servidores, não sendo 
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apontado também restrição no tocante aos demais requisitos, caindo a aquela, portanto, 
no concernente ao processo seletivo. 

 

A propósito, o Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação 
temporária nos casos de excepcional interesse público, corresponde a procedimento de 
seleção de pessoal mais simples. 

 
No entanto, embora seja um procedimento mais simples, há efetivamente 

uma seleção de candidatos para preenchimento das vagas temporariamente existentes, 
não podendo o gestor contratar candidato diverso do constante da lista final do PSS. 
 
 Ademais, impende destacar que a suscitada relevância das funções a serem 
exercidas não justifica que a administração pública proceda à admissão ou contratação de 
pessoas de forma contrária ao que determina a Constituição Federal e às leis pertinentes. 
 
 De se registrar, por fim, que o desrespeito a regra do Processo Seletivo 
Simplificado, com a admissão/contratação de servidores de forma aleatória representa 
irregularidade grave, que traz reflexos negativos no exame da prestação de contas, 
impondo-se, portanto, o afastamento das pessoas irregularmente contratadas do serviço 
público municipal. 
 

 
Descumprimento de Resolução deste Tribunal 
 
No que concerne à eiva ora apontada, verificou-se que a Prefeitura de Santa 

Cruz não comprovou perante esta Corte de Contas (através do SAGRES CAPTURA) o 
envio de informações ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro – SICONFI, relativas ao primeiro quadrimestre do Relatório de Gestão Fiscal – 
RGF, descumprindo, dessa forma, o art. 5º da Resolução Normativa RN TC 03/2014, 
alterado pela RN TC 08/2015, in verbis: 

 
Art. 5º. Até o último dia do mês seguinte ao de referência, os 
Gestores Públicos enviarão, exclusivamente por meio eletrônico, 
os balancetes mensais da administração, abrangendo os atos de 
gestão praticados no mês a que se referirem 
 
§1º. As informações e documentos a serem encaminhados 
através do SAGRES CAPTURA compreenderão: 
 
(...) 
 
VII – comprovante de envio das informações ao Siconfi. 

 
O defendente alega o cumprimento total da Resolução Normativa TC 

03/2014, em virtude do encaminhamento a este Tribunal do demonstrativo impugnado 
pela Auditoria. 
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No entanto, como bem apontado pelo Órgão de Instrução, o que está sendo 
questionado é o não envio, por meio do  SAGRES CAPTURA, do comprovante de envio 
de informações ao Siconfi, conforme Resolução desta Corte.  

  
Desse modo, a mácula em comento enseja recomendação à gestão, no 

sentido de conferir a devida observância ao disposto nas Resoluções desta Corte. 
 

 
Repasses ao poder legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, da Constituição 
Federal 
 
Segundo apurado pela Auditoria, a Prefeitura de Santa Cruz efetuou os 

repasses do duodécimo, ao Poder Legislativo com atraso, nos meses de março, abril, 
agosto, setembro e outubro de 2018, em flagrante desrespeito ao artigo 29-A, §2º, II, da 
Carta Magna. 

 
Ora, não emerge dúvida quanto à obrigatoriedade da transferência de 

recursos orçamentários em duodécimos à Câmara Municipal, o que tem como fundo a 
independência administrativa e financeira do Legislativo, com a garantia de que o 
Executivo não inviabilizará o pleno funcionamento daquele Poder. 

 
Tal obrigação se encontra sedimentada no art. 29-A, §2º, da Carta Magna, 

senão vejamos: 
 

Art. 29-A. §2º - Constitui crime de responsabilidade do Prefeito 
Municipal: 
I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; 
II – não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês; ou 
III – enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei 
Orçamentária. 

 
O atraso no repasse das parcelas do duodécimo ao Poder Legislativo além 

de ferir mandamento disposto na Carta Magna, causa embaraço ao regular 
desenvolvimento das atividades da Câmara, comprometendo sua independência 
administrativa e financeira. 

 
Assim, imprescindível que a gestão municipal de Santa Cruz proceda a um 

melhor planejamento e organização das finanças municipais, priorizando os repasses 
tempestivos do duodécimo ao Legislativo Mirim. 
 
 

Não empenhamento de contribuição previdenciária do empregador 
 
Não recolhimento de contribuição previdenciária do empregador à instituição de 
previdência 
 
Pagamento de juros e/ou multas devido ao atraso no recolhimento de contribuições 
previdenciárias 
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Com relação à gestão previdenciária, foi anotado pelo Órgão Auditor, o não 

empenhamento e o não recolhimento de contribuição previdenciária devidos ao Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), bem como o não recolhimento do montante de R$ 
51.984,02, à autarquia previdenciária municipal (RPPS).  

 
A propósito, é de se destacar o caráter obrigatório da contribuição 

previdenciária, seja a parte do servidor ou a parte patronal, enquanto dever imposto pela 
Constituição, nos termos do seu art. 195. 

 
Ademais, a compulsoriedade da contribuição previdenciária também decorre 

da necessidade de se observar o princípio constitucional da solidariedade, pois o custeio 
do sistema previdenciário é efetivado, dentre outras, a partir da dupla contribuição de 
empregados e empregadores, nos precisos termos do art. 195, incs. I e II da Carta 
Federal: 
 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: 
 
I – do empregador, da empresa e as entidades a ela equiparada na forma da 
lei (...); 
 
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral da previdência que trata o art. 201. 

 
Com efeito, a ausência de repasse da contribuição patronal incidente sobre 

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

 
Somado a sobredita eiva, o Órgão Auditor também verificou que o Município 

efetuou o pagamento de multa e juros no montante de R$ 32.414,50, em decorrência do 
atraso no recolhimento previdenciário. 

 
Nesse diapasão, cumpre destacar que o recolhimento em atraso da 

contribuição previdenciária é prejudicial ao erário e às gestões futuras, pois acarreta a 
incidência de multa e juros, aumentando assim o endividamento do Município.  

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

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

 
A mácula em comento enseja multa à autoridade responsável, bem como 

comunicação à Receia Federal, para fins de tomada das providências de estilo, à vista de 
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suas competências, no que toca aos não recolhimentos devidos ao Regime Geral de 
Previdência Social. 
 

 
Descumprimento de Resolução deste Tribunal 
 

Sobre este ponto, tem-se novamente inobservância a Resolução desta 
Corte. 

 
Como apurado pelo Órgão de Instrução, o Município de Santa Cruz não 

efetuou o pagamento dos servidores temporários através de conta bancária específica 
para este fim – FOPAG-TEMP, descumprindo, dessa forma, os requisitos exigidos pelo 
art. 1º, caput, da Resolução Normativa RN TC nº 04/20143. 
 

Cumpre mencionar que a referida Resolução determina que os gestores 
públicos efetuem o pagamento dos servidores temporários através da conta bancária 
FOPAG-TEMP, aberta exclusivamente para este fim, o que não foi observado no presente 
caso. 

 
Pelo exposto, resta evidente pendência quanto ao cumprimento das 

determinações desta Corte, impondo-se a adoção de providências no sentido de que a 
Prefeitura de Itaporanga as cumpra. 

 
 
Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência 
dos demonstrativos contábeis 
 
Quanto a este item, a ilustre Auditoria, ao analisar os Demonstrativo 

Consolidado do ente, constatou a existência de algumas divergências entre os valores 
informados pela Prefeitura de Santa Cruz e os constantes no Sistema SAGRES, tais 
como divergências nos saldos de Restos a Pagar, cancelamentos de restos a pagar no 
montante de R$ 307.563,56, registros com valores negativos a título de depósitos no 
Demonstrativo da Dívida Flutuante. 

 
A respeito, convém frisar que uma das exigências fundamentais da 

contabilidade pública é a escrituração fidedigna e verossímil de seus registros. Apenas 
desse modo é que se viabiliza uma análise criteriosa da utilização dos recursos públicos 
por parte da unidade jurisdicionada, possibilitando-se a emissão de um juízo de valor 
acerca da sua situação orçamentária, financeira e patrimonial. 

 
Impende mencionar ainda que os dados informados pelos gestores públicos 

devem ser precisos, de modo a permitir o seu armazenamento e posterior utilização de 
forma otimizada, permitindo ao Tribunal de Contas o exercício do controle externo de 
forma eficiente.  

 
3 Art. 1º. Determinar aos gestores públicos, estaduais e municipais, que o pagamento de todo e qualquer servidor 

temporário seja efetuado apenas através de conta bancária exclusiva para essa finalidade, intitulada FOPAG-

TEMP 
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Com efeito, apesar de ser uma falha de registro, a eiva tem significativa 

repercussão, uma vez que a contabilização incorreta ou imprecisa, como a do caso em 
apreço, dá azo ao surgimento de dúvidas acerca da escorreita aplicação dos recursos 
públicos, podendo comprometer a lisura da gestão, bem como macular a transparência 
das atividades públicas, princípio consagrado na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 
Enfim, recomende-se à atual gestão zelar pela correção das informações 

contábeis, a fim de não comprometer a confiabilidade dos balanços municipais e a 
transparência da gestão, bem como evitar embaraços à fiscalização exercida pelos 
órgãos de controle externo. 

 
Não realização de processo licitatório em casos previstos na Lei de Licitações 
 
No caso em tela, a Auditoria constatou inicialmente a não realização de 

licitação em relação a despesas, para os mais diversos objetos, tais como corte de terras, 
aquisição de gêneros alimentícios e de medicamentos, no valor total de R$ 125.094,74. 

 
Em sede de defesa, o gestor alega, em suma que: a) o corte de terras para 

plantio tem como beneficiários agricultores enquadrados no Regime de Agricultura 
Familiar que, por força do Decreto Estadual nº 37688/17, encontravam-se em situação de 
emergência; b) as aquisições de gêneros alimentícios (carne, leite in natura e pão) 
encontram-se amparadas pelo art. 24, XII, da Lei 8666/93; c) as aquisições de 
medicamentos do fornecedor BIOMED estão amparadas pelo Contrato nº 0004/2018. 
Além disso, aduz que outro gasto realizado com a aquisição de medicamentos e insumos 
(R$ 17.425,91) decorreu da necessidade de manutenção das atividades da Secretaria da 
Saúde.    

 
Em sua análise de defesa, a Auditoria acatou, parcialmente, as alegações 

da defesa, afastando as irregularidades relativas à aquisição de gêneros alimentícios, 
mantendo, contudo, as demais eivas, e modificando o valor não licitado para R$ 
64.006,35. 
 

Sobre esse aspecto, impera ressaltar que a efetivação de procedimento 
licitatório é requisito elementar na execução da despesa pública, sendo ordenado em 
sede Constitucional no art. 37, XXI. Constitui-se, o mesmo, em instrumento posto à 
disposição do Poder Público com vistas a possibilitar a avaliação comparativa das ofertas 
e a obtenção daquela mais favorável ao interesse público, visando também à concessão 
de igual oportunidade para todos os particulares que desejem contratar com a 
Administração. Assim, sua não realização ou sua efetivação de modo incorreto 
representam uma séria ameaça aos princípios da legalidade, impessoalidade e 
moralidade, bem como flagrante desrespeito à Lei nº 8666/93 e à Constituição Federal. 

 
                       Desse modo, a mácula concorre para a aplicação de multa ao gestor, com 
fulcro no art. 56, II, da Lei Orgânica desta Corte, bem como recomendação no sentido de 
conferir observância estrita à Lei nº 8666/93. 
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Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 
patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas 
 
 
Aqui, cumpre consignar que, inobstante a Auditoria tenha intitulado a 

irregularidade em causa de forma genérica, trata-se, na realidade, de despesas não 
comprovadas com ajuda financeira para questões relacionadas à saúde pública, dada a 
não apresentação da devida e necessária documentação correlata. 

 
Com efeito,  foram identificadas pela Auditoria diversas despesas realizadas 

pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz, no exercício de 2018, com auxílios financeiros no 
âmbito da saúde, no montante de R$ 31.420,00, sem a existência dos respectivos 
documentos comprobatórios. 
 

A propósito, impende registrar memorável trecho de Parecer lavrado pelo 
então Procurador deste Parquet – atual Conselheiro desta Corte, Dr. André Carlo Torres 
Pontes, nos autos do Processo TC nº 05761/06 (Parecer nº 00498/10), in verbis: 

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

 
“CF/88. Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com 
a finalidade de: 
 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado;” 

 
A Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro – Lei nº 4.320/64, 
exige que, na quantificação (liquidação) da obrigação de pagar, além 
de identificar a origem do gasto, o credor e o valor a ser pago, a 
administração deve certificar o resultado auferido – legitimidade 
da despesa pública. 
 
(...) 
 
Conclui-se, portanto, que, se recursos públicos são 
manuseados e não se faz prova da regularidade despesas 
realizadas com os correspondentes documentos exigidos 
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legalmente, os respectivos gestores atraem para si a 
consequente responsabilidade de ressarcir os gastos 
irregulares que executaram ou concorreram, inclusive por 
temerária gerência, além de sujeição à multa decorrente de 
prejuízos causados ao erário, nos termos do art. 55, da LCE nº 
18/93. 

 
Conforme ressaltado, as autoridades que utilizam recursos públicos devem 

fazer prova da regularidade das despesas realizadas, nos moldes legalmente exigidos e 
observando as formalidades pertinentes, sob pena de serem responsabilizadas a ressarcir 
os gastos indevidos (irregulares), em decorrência de seus atos (ação ou omissão), 
inclusive por gestão temerária e precariedade ou ausência no dever de prestar contas. 

 
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou, no mesmo sentido, a 

obrigação de os responsáveis por dinheiros públicos demonstrarem a sua escorreita 
aplicação, sob os enfoques formais e meritórios, quando do julgamento do Mandado de 
Segurança nº 20.335-8/DF, publicado no DJU de 25/02/1983, de cujo voto do eminente 
relator Ministro Moreira Alves colhe-se lapidar comentário: 

 
“Vê-se, pois, que, em tema de Direito Financeiro, mais 
particularmente, em tema de controle da aplicação dos 
dinheiros públicos, a responsabilidade do Ordenador de 
Despesa pelas irregularidades apuradas se presuma, até prova 
em contrário, por ele subministrada.” 

 
 

Assim, tendo em vista a ausência de documentos capazes de elidir a mácula 
concernente às despesas em referência, não resta outra alternativa a não ser considerar 
irregulares as vertentes despesas com auxílio saúde, com exceção da dispêndio relativo 
ao Sr. Ednaldo Eneas do Nascimento (Empenho nº 738, no valor de R$ 7.700,00, 
despesa que teve os custos comprovados, ex vi do Relatório da Auditoria às fls. 3847), 
imputando-se ao gestor o débito de R$ 23.720,00, referentes a despesas não 
comprovadas, dada a não demonstração dos seus respectivos custos. 

 
 
Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de 
previdência 
 
Não efetivação do desconto de contribuição previdenciária dos segurados 
 
Não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos 
segurados à instituição devida 

 
 
Sobre esses aspectos, evidenciou-se que não houve a retenção da 

contribuição previdenciária patronal, bem como não se constatou o recolhimento das 
cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida, no 
montante de R$ 213.542,04. 
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Ademais, não houve o recolhimento da contribuição previdenciária do 

empregador à instituição de previdência no valor de R$ 417.854,45. 
 
Assim, para eiva em questão, valem, mutatis mutandis, as mesmas 

considerações já efetivadas acima por este Órgão Ministerial, quando da análise de  
irregularidades semelhantes à ora em disceptação, referente a questões de não 
empenhamento, não recolhimento e pagamento intempestivo de contribuições 
previdenciárias, porquanto, todas denotam, em suma, inobservância do princípio da 
legalidade e têm o condão de causar endividamento municipal. 
 

 
Ocorrência de irregularidade na gestão de pessoal 
 
A irregularidade em questão decorre de denúncia formulada perante esta 

Corte de Contas (Processo TC nº 08153/19), 
 
Veiculou-se, na referida denúncia, que a Prefeitura Municipal de Santa Cruz 

procedeu à retirada de diversos servidores da folha de pagamento do município, com o 
intuito de se adequar às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao índice 
de pessoal, contratando-os como Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física (elemento 
de despesa 36). 

 
Ademais, ainda de acordo com a denúncia, não foram realizados pela 

municipalidade, os recolhimentos dos contratados, devidos ao Instituto Nacional da 
Seguridade Social - INSS. 

 
Ao analisar os fatos suscitados na denúncia, a Auditoria considerou  

procedente a denúncia, no tocante  à existência de servidores da Prefeitura também 
registrados como prestadores de serviços, bem como à ausência de desconto das 
parcelas da contribuição previdenciária relativas aos servidores/contratados. 

 
Ademais, como observou o Órgão Auditor, foi detectada a existência de 

servidores efetivos que exerciam, concomitantemente, a função de prestadores de 
serviços, contrariando o art. 9º, III da Lei nº 8666/934. 
 

Em sede de defesa, o gestor “destaca a regularidade das despesas 
impugnadas na denúncia, ao tempo em que reafirma que a irregularidade poderá ser 
sanada com o recolhimento das contribuições...” 
 

No que diz respeito aos termos da denúncia em causa, independentemente 
de os servidores constarem, ou não, da folha de pagamento, quer seja como 
comissionados, quer como prestadores de serviços, salta aos olhos a flagrante gravidade 

 
4 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 
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relativa ao recolhimento a menor das respectivas contribuições previdenciárias, 
evidenciada pela Auditoria, com base no Doc. TC nº 31295/19. 

 
Em sede constitucional, o dever de recolher as contribuições previdenciárias 

emana diretamente de comando estabelecido no caput do art. 40 da Constituição Federal, 
que concebeu regime previdenciário de natureza contributiva e solidária, financiado por 
contribuições dos servidores e dos entes federados a que estão vinculados. 

 
Outrossim, o não recolhimento das contribuições previdenciárias configura 

irregularidade que prejudica o fluxo de caixa do regime de previdência social e 
compromete o equilíbrio financeiro e atuarial tutelado no caput do art. 40 da Carta Magna. 

 
Ademais, há um aspecto que sobressai da apuração da vertente denúncia, 

qual seja, a possível tentativa de burla à Lei de Responsabilidade Fiscal,  correspondente 
à mudança de pessoas necessárias ao serviço público municipal (pelo que se infere dos 
autos) dos cargos comissionados para a condição de contratados, com vistas à pretensa 
não ultrapassagem dos limites de gastos com pessoal estabelecidos no referido diploma 
legal. 

 
Aqui, é de se ver que, de qualquer modo, seja como comissionados, seja 

como contratados, as despesas com tais servidores têm que ser computadas como 
gastos com pessoal, já que correspondentes ao pagamento pelo exercício de funções de 
servidores ou em substituição a esses. 

 
Convém destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 18, §1º, 

apresenta a seguinte regra: “os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra 
que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 
como ‘Outras Despesas de Pessoal’.”  

 
A matéria é controversa, mas, de início, é preciso esclarecer que a lei 

decerto não está a incentivar a terceirização de pessoal como forma de substituição de 
servidores. Na verdade, o legislador quis com isso obrigar o gestor que se utiliza dessa 
forma de contratação a contabilizá-la em despesas de pessoal (elemento de despesa 34 
ou 04), para não fugir dos limites legais impostos pela legislação. 

 
Outrossim, pelo que se infere dos autos, inclusive de informações trazidas 

pela Auditoria, as despesas em causa concernem ao pagamento por serviços 
correspondentes a atribuições que poderiam ser normalmente exercidas por servidores 
públicos, mas que foram terceirizadas.  

 

Dessa forma, a mácula em comento enseja multa à autoridade responsável, 
tanto pela transgressão a normas de natureza previdenciária e à legalidade 
administrativa. 
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Ante o exposto, opina esta Representante do Ministério Público de Contas 
pela:  
 

 
 1. EMISSÃO DE PARECER CONTRÁRIO à aprovação das contas anuais 

de governo do Sr. Paulo César Ferreira Batista, Prefeito Constitucional do 
Município de Santa Cruz, relativas ao exercício de 2018; 

 
 2. IRREGULARIDADE das contas de gestão do mencionado gestor, 

referente ao citado exercício; 
 

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL dos preceitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);  
 
4. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO no montante de R4 23.720,00 ao Sr. Paulo 
César Ferreira Batista, Prefeito Municipal de Santa Cruz, referentes a 
despesas não comprovadas, relativas à concessão de ajuda financeira para 
eventos relacionados à saúde pública; 

 
5. APLICAÇÃO DA MULTA prevista no art. 56, II, da Lei Orgânica desta 
Corte ao citado Prefeito, em virtude do cometimento de infração a normas 
legais e constitucionais conforme mencionado no presente Parecer; 

 
 6. RECOMENDAÇÃO à Administração Municipal de Santa Cruz no sentido 

de: 
 

 
6.1. Conferir estrita observância à regra insculpida no art. 167 da 
Constituição Federal no que concerne à transposição, remanejamento ou 
transferência de recursos; 
 
6.2. Conferir a devida obediência às normas consubstanciadas na Lei nº 
4320/64, na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei 8.666/93, às normas 
contábeis, bem como às Resoluções desta Corte; 
 
6.3. Zelar pela veracidade e correção dos registros contábeis, a fim de não 
comprometer a confiabilidade dos balanços municipais e a transparência da 
gestão; 
 
6.4. Providenciar a regularização imediata dos acúmulos de cargos/funções 
públicas, notificando os interessados para que optem por um dos cargos, na 
hipótese de não serem acumuláveis, e, se for o caso, adotar o procedimento 
sumário, observando as regras aplicáveis à matéria, à vista do consignado 
pela Auditoria; 
 
6.5. Providenciar o efetivo sistema de controle de medicamentos, atentando 
para a data de validade dos medicamentos recebidos, sob pena de 
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responsabilidades, inclusive pecuniárias, à vista do registrado pelo Órgão 
Auditor; 
 
6.6. Regularizar o mais breve possível o quadro de pessoal da Prefeitura, 
adotando providências no sentido de afastar os contratados temporários não 
aprovados em Processo Seletivo Simplificado, acaso ainda em labor no 
serviço público municipal, admitindo servidores por meio de concurso 
público, de modo que as vagas a serem preenchidas, possam assim o ser 
por aprovados em concurso público, na medida das necessidades 
demonstradas pelo ente municipal, bem assim realizando contratações 
temporárias, quando efetivamente necessárias, e nos estritos moldes 
constitucionalmente previstos; 
 
6.7. Atender às normas relativas à obrigatoriedade da contribuição 
previdenciária, resguardando o erário do pagamento de custosos juros em 
virtude de atrasos em seus compromissos previdenciários; 
 
6.8. Atentar para as eivas constatadas no presente feito, no intuito de nelas 
não mais incidir, zelando pelo aperfeiçoamento da gestão pública. 
 
7. COMUNICAÇÃO à Receita Federal e ao Instituto Previdenciário Municipal 
acerca da omissão constatada nos presentes autos, referente ao não 
recolhimento de contribuição previdência, para adoção das providências que 
entender cabíveis, à vista de suas competências. 
 

 
 
É o Parecer. 
 
 
 

 
João Pessoa, 24 de março de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 

 

ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA 
Procuradora do Ministério Público de Contas da Paraíba 

 
LLS 
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