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09396Processo TC nº 
DENÚNCIANatureza 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Jurisdicionado 
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRAResponsável 
2017 Exercício 

 
1. ANTECEDENTES 
 
  

Em 22 de maio deste exerc

TC 09396/18 contendo D

QUEIROGA GADELHA, colhida pelo FOCCO em audi

12/09/2017. 

O denunciante, em síntese, 

1. Existência de fraude na Inexigibilidade nº 25/2017 para contratação de atrações musicais para 

realização do São João de 2017; 

2. Ter havido suposta negativa de informação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba na PCA 

Prestação de Contas Anual, sobre os recursos arrecadados com a venda de área VIP nos camarotes do 

São João 2017;  

3. Haver prática de nepotismo no âmbito do Poder Executiv

4. A utilização de decretos como manobra para evitar a realização de licitações públicas; 

5. Indícios de irregularidades na motivação do Decreto nº. 553 de 02.01

6. Afronta aos princípios da Administração 

7. Suposto superfaturamento de obras para conserto de estradas municipais; 

8. Denuncia irregularidades nas atividades do SINSPUMS 

de Sousa;  

9. Suposta irregularidade no quadro de funcionários do SAMU Serviço de Atendimento Medico de 

Urgência, e corrupção no Município de Sousa/PB.

 

Em 15 de junho deste ano, a auditoria solicitou do Prefeito de Sousa as seguintes 
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RELATÓRIO INICIAL 
 

22 de maio deste exercício foi autuado e protocolizado neste Tribunal o Documento 

TC 09396/18 contendo DENÚNCIA subscrita pelo Senhor CLAUDIO CORDEIRO 

QUEIROGA GADELHA, colhida pelo FOCCO em audiência pública realizada no dia 

íntese, informa: 

fraude na Inexigibilidade nº 25/2017 para contratação de atrações musicais para 

realização do São João de 2017;  

uposta negativa de informação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba na PCA 

Prestação de Contas Anual, sobre os recursos arrecadados com a venda de área VIP nos camarotes do 

prática de nepotismo no âmbito do Poder Executivo Municipal;  

utilização de decretos como manobra para evitar a realização de licitações públicas; 

Indícios de irregularidades na motivação do Decreto nº. 553 de 02.01.2017 e desfio de finalidade;

Afronta aos princípios da Administração Pública e a pratica de atos de improbidade administrativa; 

Suposto superfaturamento de obras para conserto de estradas municipais;  

Denuncia irregularidades nas atividades do SINSPUMS - Sindicato dos Servidores P

irregularidade no quadro de funcionários do SAMU Serviço de Atendimento Medico de 

Urgência, e corrupção no Município de Sousa/PB.  

15 de junho deste ano, a auditoria solicitou do Prefeito de Sousa as seguintes 

 

 

1/5 

-DIAFI 
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL I – DEAGM I 

Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal II 

ício foi autuado e protocolizado neste Tribunal o Documento 

subscrita pelo Senhor CLAUDIO CORDEIRO 

ública realizada no dia 

fraude na Inexigibilidade nº 25/2017 para contratação de atrações musicais para 

uposta negativa de informação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba na PCA 

Prestação de Contas Anual, sobre os recursos arrecadados com a venda de área VIP nos camarotes do 

utilização de decretos como manobra para evitar a realização de licitações públicas;  

.2017 e desfio de finalidade; 

Pública e a pratica de atos de improbidade administrativa;  

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

irregularidade no quadro de funcionários do SAMU Serviço de Atendimento Medico de 

15 de junho deste ano, a auditoria solicitou do Prefeito de Sousa as seguintes 
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informações: 

1. Comprovação de que foi apurada 

mídia eletrônica em 05/09/2017, sobre desmandos na Gestão do SAMU ou Decla

houve apuração;  

2. Relação dos psiquiatras contratados pela Prefeitura Municipal de Sousa, contendo, no mínimo: nome, 

CPF, nº do registro no CRMPB, local onde presta serviços

  

 Conforme CERTIDÃO exarada nos autos, fls. 

solicitada. 

 

 Os itens “5”, “6” e 

competência desta Corte. 

 

É o breve relato. 

 

2. DOS FATOS DENUNCIADOS DE COMPET

 

2.1 Existência de fraude na Inexigibilidade nº 25/2017 para contratação de atrações 

musicais para realização do São João de 2017

 

Segundo o denunciante a irregularidade estaria centrada no fato 

validade de “um dia” quando deveria ter validade de 

 

Segundo entendimento do TCU em sede de CONSULTA 

Acórdão 1.435/2017-TCU-

 

“(…) a apresentação de autorização/atesto/carta que confere exclusividade ao empresário do 
artista somente para os dias correspondentes ao evento
contrato de exclusividade, entre o artista e o empresário, sem registro em cartório, ou mesmo 
a não apresentação do citado contrato representam impropriedades na execução do convênio
porquanto não atendem aos pressupostos do art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993
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Comprovação de que foi apurada denúncia formulada pelo Servidor Gervásio Bernardo que circulou em 

eletrônica em 05/09/2017, sobre desmandos na Gestão do SAMU ou Decla

Relação dos psiquiatras contratados pela Prefeitura Municipal de Sousa, contendo, no mínimo: nome, 

CPF, nº do registro no CRMPB, local onde presta serviços, horário em que presta serviço.

ÃO exarada nos autos, fls. 48, o Prefeito não enviou a documentaç

e “8” da denúncia apresentada não versam

DOS FATOS DENUNCIADOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL

Existência de fraude na Inexigibilidade nº 25/2017 para contratação de atrações 

musicais para realização do São João de 2017. 

Segundo o denunciante a irregularidade estaria centrada no fato da 

quando deveria ter validade de “um ano”. 

Segundo entendimento do TCU em sede de CONSULTA – Processo 

-Plenário: 

a apresentação de autorização/atesto/carta que confere exclusividade ao empresário do 
omente para os dias correspondentes ao evento, bem como a apresentação de 

contrato de exclusividade, entre o artista e o empresário, sem registro em cartório, ou mesmo 
a não apresentação do citado contrato representam impropriedades na execução do convênio
porquanto não atendem aos pressupostos do art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993
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pelo Servidor Gervásio Bernardo que circulou em 

eletrônica em 05/09/2017, sobre desmandos na Gestão do SAMU ou Declaração de que não 

Relação dos psiquiatras contratados pela Prefeitura Municipal de Sousa, contendo, no mínimo: nome, 

, horário em que presta serviço. 

ão enviou a documentação 

m sobre matérias de 

ÊNCIA DO TRIBUNAL 

Existência de fraude na Inexigibilidade nº 25/2017 para contratação de atrações 

da “exclusividade” ter 

Processo TC 022.552/2016-2, 

a apresentação de autorização/atesto/carta que confere exclusividade ao empresário do 
, bem como a apresentação de 

contrato de exclusividade, entre o artista e o empresário, sem registro em cartório, ou mesmo 
a não apresentação do citado contrato representam impropriedades na execução do convênio, 
porquanto não atendem aos pressupostos do art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993”. 
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Inexistem elementos para se af

“exclusividade” apresentad

Todavia, apesar da poss

prestação do serviço nem indica a exist

condição, como entendeu o TCU no processo citado:

“(…) tais impropriedades 
podem não ensejar o julgamento das contas pela 
dos responsáveis, uma vez que a comprovação da ocorrência de dano aos cofres públicos 
dependerá da existência de indícios de inexecução do evento objeto do convênio ou quando 
não for possível comprovar o nexo de ca

 

Neste contexto, por economia processual, entende

Prefeito Municipal de Sousa que se abstenha de r

exclusividade” tiver validade tempor

 

2.2 Suposta negativa de informação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba na 

PCA Prestação de Contas Anual, sobre os recursos arrecadados com a venda de área 

VIP nos camarotes do São João 2017

  

Compulsando-se os autos do Processo TC 

exercício de 2017 Prefeitura Municipal de Sousa 

prestação de contas relativas aos Festejos Juninos, 

receitas decorrentes da comercializaç

se pela procedência da denúncia.

 

2.3 Prática de nepotismo no âmbito do Poder Executivo Municipal

 

Segundo o denunciante, teria a Senhora 

Prefeito, sido nomeada com

É fato que a citada senhora foi nomeada 

janeiro de 2017, na condiç

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA 

Inexistem elementos para se aferir a veracidade ou não da informaç

apresentada pelo CONTRATADO teria validade de “um dia

Todavia, apesar da possível irregularidade formal, o denunciante n

ão do serviço nem indica a existência de sobrepreço/superfaturamento e, nesta 

ão, como entendeu o TCU no processo citado: 

 (carta de exclusividade com validade tempor

podem não ensejar o julgamento das contas pela irregularidade nem a condenação em débito 
dos responsáveis, uma vez que a comprovação da ocorrência de dano aos cofres públicos 
dependerá da existência de indícios de inexecução do evento objeto do convênio ou quando 
não for possível comprovar o nexo de causalidade”. 

Neste contexto, por economia processual, entende-se que deva ser recomendado ao 

unicipal de Sousa que se abstenha de ratificar inexigibilidade em que a 

tiver validade temporária. 

uposta negativa de informação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba na 

PCA Prestação de Contas Anual, sobre os recursos arrecadados com a venda de área 

VIP nos camarotes do São João 2017. 

se os autos do Processo TC 00226/17 – Acompanhamento 

ício de 2017 Prefeitura Municipal de Sousa – verificam-se às 

de contas relativas aos Festejos Juninos, sem informação quanto ao ingresso de 

receitas decorrentes da comercialização de área VIP nos Camarotes, neste contexto, conclui

úncia. 

ca de nepotismo no âmbito do Poder Executivo Municipal 

Segundo o denunciante, teria a Senhora LENILDA NUNES DE SILVA, mad

, sido nomeada como Diretora na Secretaria de Esportes e Lazer.

É fato que a citada senhora foi nomeada Diretora na Secretaria de Esportes e Lazer em 

na condição de Diretora de Esportes e, posteriormente, a partir de fevereiro 
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ão da informação de que a 

um dia”. 

ível irregularidade formal, o denunciante não questiona a 

ência de sobrepreço/superfaturamento e, nesta 

com validade temporária), por si sós, 
irregularidade nem a condenação em débito 

dos responsáveis, uma vez que a comprovação da ocorrência de dano aos cofres públicos 
dependerá da existência de indícios de inexecução do evento objeto do convênio ou quando 

se que deva ser recomendado ao 

atificar inexigibilidade em que a “carta de 

uposta negativa de informação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba na 

PCA Prestação de Contas Anual, sobre os recursos arrecadados com a venda de área 

Acompanhamento da Gestão 

 páginas 109 a 219 – 

ão quanto ao ingresso de 

área VIP nos Camarotes, neste contexto, conclui-

 

NILDA NUNES DE SILVA, madrasta do 

o Diretora na Secretaria de Esportes e Lazer. 

Diretora na Secretaria de Esportes e Lazer em 

ão de Diretora de Esportes e, posteriormente, a partir de fevereiro 
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do ano em curso passou a ser Diretora Administrativa da Secr

Lazer, cargo que manteve at

 

No presente exercício, 2018, a Senhora LENILDA NUNES DA SILVA n

cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Sousa.

 

2.4 Utilização de decretos como manobra para evitar a realização de licitações públicas

 

Segundo registros no TRAMITA, em 2017, a Prefeitu

processos de dispensa de licitaç

emergencial, as quais, não dependiam de Decretaç

juridicamente viáveis, em raz
NÚMERO DA 

LICITAÇÃO
MODALIDADE

00001/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição, em caráter emergencial, dos medicamentos básicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

00002/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição, em caráter emergencial, de combustível, óleos e lubrificantes. 

00003/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada no recebimento de lixo domiciliar, comercial, de 

varrição de resíduos provenientes de podação e resíduos sólidos classificados, como entulhos e diversificados, em aterro sanitário licenciado. 

00004/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Locação, em caráter emergencial, de veículos pesados. 

00005/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição em caráter emergencial de material medico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Sousa. 

00008/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição, em caráter emergencial, de materiais de construções para atender as necessidades das Secretarias 

Municipais. 

00009/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição , em caráter emergencial, de alimentos perecíveis, não perecíveis e materiais de limpezas para atender as 

necessidade das Secretaria Municipais. 

00016/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de serviços de coleta, transporte, tratamento de por destruição térmica 

(incineração) e destinação final das cinzas dos resíduos provenientes dos serviços públicos de saúde pública municipal (grupos A,B e E). 

00017/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação direta, em caráter emergencial, de empresa especializada no sérvio de manutenção de gabinetes 

odontológicos e aquisição das peças necessárias para realização da manutenção. 

00018/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada no serviço de manutenção corretiva em equipamentos 

médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

00028/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada no serviço de edição integrada à impressão de 

cadastros, listas e de outros produtos gráficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

00070/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, DE FORMA DIRETA E EMERGENCIAL PARA REALIZAR PROJETO 

ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ELÉTRICO ,ORÇAMENTO E CROMOGRAMA DE OBRA DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS 

00091/2017 Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contrata de pessoa jurídica especializada no recebimento de lixo domiciliar, comercial de varrição, de resíduos 

provenientes de podação e sólidos, como entulhos e diversificados, em aterro sanitário licenciado que esteja instalado neste Município de Sousa ou região, a uma distancia de 

ate 50 km da sede do Município. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA 

do ano em curso passou a ser Diretora Administrativa da Secretaria Muni

até outubro de 2017, conforme registros no SAGRES

ício, 2018, a Senhora LENILDA NUNES DA SILVA n

na Prefeitura Municipal de Sousa. 

tilização de decretos como manobra para evitar a realização de licitações públicas

Segundo registros no TRAMITA, em 2017, a Prefeitura Municipal de Sousa realizou 5

rocessos de dispensa de licitação, dentre estas, apenas 13 foram fundamentadas em situaç

ão dependiam de Decretação de Emergência para que fossem 

áveis, em razão do objeto contratado, conforme listado abaixo:

ASSUNTO

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição, em caráter emergencial, dos medicamentos básicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição, em caráter emergencial, de combustível, óleos e lubrificantes. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada no recebimento de lixo domiciliar, comercial, de 

varrição de resíduos provenientes de podação e resíduos sólidos classificados, como entulhos e diversificados, em aterro sanitário licenciado. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Locação, em caráter emergencial, de veículos pesados. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição em caráter emergencial de material medico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Sousa. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição, em caráter emergencial, de materiais de construções para atender as necessidades das Secretarias 

Municipais. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição , em caráter emergencial, de alimentos perecíveis, não perecíveis e materiais de limpezas para atender as 

necessidade das Secretaria Municipais. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de serviços de coleta, transporte, tratamento de por destruição térmica 

(incineração) e destinação final das cinzas dos resíduos provenientes dos serviços públicos de saúde pública municipal (grupos A,B e E). 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação direta, em caráter emergencial, de empresa especializada no sérvio de manutenção de gabinetes 

odontológicos e aquisição das peças necessárias para realização da manutenção. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada no serviço de manutenção corretiva em equipamentos 

médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada no serviço de edição integrada à impressão de 

cadastros, listas e de outros produtos gráficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, DE FORMA DIRETA E EMERGENCIAL PARA REALIZAR PROJETO 

ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ELÉTRICO ,ORÇAMENTO E CROMOGRAMA DE OBRA DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contrata de pessoa jurídica especializada no recebimento de lixo domiciliar, comercial de varrição, de resíduos 

provenientes de podação e sólidos, como entulhos e diversificados, em aterro sanitário licenciado que esteja instalado neste Município de Sousa ou região, a uma distancia de 

ate 50 km da sede do Município. 
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etaria Municipal de Esporte e 

, conforme registros no SAGRES. 

 

ício, 2018, a Senhora LENILDA NUNES DA SILVA não ocupa mais 

tilização de decretos como manobra para evitar a realização de licitações públicas 

ra Municipal de Sousa realizou 51 

13 foram fundamentadas em situação 

ência para que fossem 

ão do objeto contratado, conforme listado abaixo: 

 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição, em caráter emergencial, dos medicamentos básicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição, em caráter emergencial, de combustível, óleos e lubrificantes. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada no recebimento de lixo domiciliar, comercial, de 

varrição de resíduos provenientes de podação e resíduos sólidos classificados, como entulhos e diversificados, em aterro sanitário licenciado. 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição em caráter emergencial de material medico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição, em caráter emergencial, de materiais de construções para atender as necessidades das Secretarias 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Aquisição , em caráter emergencial, de alimentos perecíveis, não perecíveis e materiais de limpezas para atender as 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de serviços de coleta, transporte, tratamento de por destruição térmica 

(incineração) e destinação final das cinzas dos resíduos provenientes dos serviços públicos de saúde pública municipal (grupos A,B e E). 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação direta, em caráter emergencial, de empresa especializada no sérvio de manutenção de gabinetes 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada no serviço de manutenção corretiva em equipamentos 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada no serviço de edição integrada à impressão de 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, DE FORMA DIRETA E EMERGENCIAL PARA REALIZAR PROJETO 

ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ELÉTRICO ,ORÇAMENTO E CROMOGRAMA DE OBRA DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS 

Envio de Licitação pelo usuário Adriana Cisleyde Alves / Contrata de pessoa jurídica especializada no recebimento de lixo domiciliar, comercial de varrição, de resíduos 

provenientes de podação e sólidos, como entulhos e diversificados, em aterro sanitário licenciado que esteja instalado neste Município de Sousa ou região, a uma distancia de 
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2.5 Suposto superfaturamento de obras para conserto de estradas municipais

Informa o denunciante que o Prefeito anunciou conserto de 100 km de estradas onde 

teriam sido gastos R$ 60.000,00 quando em verd

80 km de estradas. 

Mesmo admitindo que 

custo por Km teria sido de 

de Estradas vicinais municipais.

 

2.6 Suposta irregularidade no quadro de funcionários do SAMU Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência, e corrupção no Município de Sousa/PB

 

O silêncio do prefeito em face da solicitaç

além de constituir óbice ao pleno exerc

motivo para notificação do Prefeito, sem preju

56 da LOTCEPB em razão de 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em razão do exposto, sugere

OLIVEIRA para, querendo, apresentar esclarecimentos, documentos e/ou informaç

I. Validade da Carta de Exclusividade apresentada no 

Inexigibilidade nº 0025/2017;

II. Ingresso de receitas decorrentes da 

festejos juninos de 2017;

III. Relação de médicos

Especialidade; 

IV. Ficha funcional da Senh

nomeação e exoneraç

  

É o relatório. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA 

Suposto superfaturamento de obras para conserto de estradas municipais

Informa o denunciante que o Prefeito anunciou conserto de 100 km de estradas onde 

teriam sido gastos R$ 60.000,00 quando em verdade, os consertos teriam sido em no m

Mesmo admitindo que tenham sido realizados reparos em apenas 80 km de estradas

custo por Km teria sido de R$ 750,00, montante compatível com o custo de 

stradas vicinais municipais. 

irregularidade no quadro de funcionários do SAMU Serviço de 

dico de Urgência, e corrupção no Município de Sousa/PB

êncio do prefeito em face da solicitação de documentação realizada pela auditoria 

óbice ao pleno exercício do Controle Externo, passível

ão do Prefeito, sem prejuízo de aplicação de multa, como previsto no art. 

ão de “obstrução à atividade fiscalizatória”. 

ão do exposto, sugere-se a citação do Prefeito FÁBIO TYRONE BRAGA DE 

para, querendo, apresentar esclarecimentos, documentos e/ou informaç

Validade da Carta de Exclusividade apresentada no âmbito do Processo de 

Inexigibilidade nº 0025/2017; 

sso de receitas decorrentes da “venda de área VIP dos Camarotes

festejos juninos de 2017; 

édicos da PM de Sousa com indicação de nome, 

 

Ficha funcional da Senhora LENILDA NUNES DA SILVA

ão e exoneração, conforme o caso. 

 

 

5/5 

Suposto superfaturamento de obras para conserto de estradas municipais. 

Informa o denunciante que o Prefeito anunciou conserto de 100 km de estradas onde 

ade, os consertos teriam sido em no máximo 

realizados reparos em apenas 80 km de estradas, o 

ível com o custo de pequenos reparos 

irregularidade no quadro de funcionários do SAMU Serviço de 

dico de Urgência, e corrupção no Município de Sousa/PB. 

ão realizada pela auditoria 

passível de multa, constitui 

ão de multa, como previsto no art. 

ÁBIO TYRONE BRAGA DE 

para, querendo, apresentar esclarecimentos, documentos e/ou informações acerca de: 

âmbito do Processo de 

área VIP dos Camarotes” durante os 

de nome, CPF, CRM, 

ora LENILDA NUNES DA SILVA e cópia dos atos de 
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