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DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Processo ............ TC 005918/2017 Relatório No  
Assunto .............. Processo de Fiscalização - Exercício de 2017 
Interessado ........ Município de Gilbués Pop: 10393 hab. Coef. 0.8 
PREFEITO ......... Leonardo de Morais Matos 
 

Gestores Período 
 PREFEITURA . Leonardo de Morais Matos 01/01 - 31/12/2017 
 FUNDEB ......... Aurenivia do Nascimento Ferreira de Oliveira 01/04 - 31/12/2017 
 FMS ................ Anne Karoline Benvindo Tavares 01/01 - 03/11/2017 
 FMS ................ Romulo Ricardo da Silva Paiva  03/11 - 31/12/2017 
   FMAS .............. Leonardo de Morais Matos 01/01 - 31/12/2017 
 CÂMARA ........ Ubiratan Veleda Alves 01/01 - 31/12/2017 
 
Relator ............... Delano Carneiro da Cunha Camara 
Procurador ......... Raïssa Maria Rezende de Deus Barbosa 

O Município de Gilbués, sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da 
Constituição Federal - CF, art. 31, Lei no 4.320/64, Lei no 8.666/93, Lei no 101/2000 - LRF, 
Constituição Estadual - PI, arts. 32 a 35, Resoluções TCE no 666/98 e no 27/2016 
encaminhou para exame, através de seus gestores acima elencados, suas prestações de 
contas referentes ao exercício de 2017. 

A análise das contas precitadas foi levada a efeito conforme metodologia de 
fiscalização aprovada pela Decisão Plenária nº 1009/18, de 13/09/18, (Processo 
TC/017017/2018) que teve como foco a materialidade, relevância, risco, oportunidade e 
complexidade dos fatos e atos praticados no âmbito das gestões municipais. Destarte, 
fundamentou-se nas normas de auditoria governamental e nas Normas Brasileiras de 
Auditoria do Setor Público adotadas pelo TCE/PI através da Resolução no 10/2014 e da 
Resolução no 24/2017, respectivamente.  

O Plano Anual de Fiscalização – PAF da Diretoria de Fiscalização da 
Administração Municipal – DFAM, exercício 2017 (PAF/2017), foi aprovado pela Decisão 
Plenária nº 1.053/18, de 27/09/18 (018340/2018).  

 
1- DA FISCALIZAÇÃO 

A presente fiscalização, observada para fins de julgamento dos gestores que 
ordenaram as despesas municipais, foram verificadas em razão da legalidade do 
processamento das despesas, regularidade dos atos administrativos praticados e da 
economicidade e destinação dos gastos públicos.  

Especificamente, trata o presente relatório de fiscalização realizada no município 
com a finalidade de buscar corrigir eventuais ações administrativas e coibir práticas ilegais e 
desvios na gestão dos recursos públicos. Por consequência, pretende-se contribuir para a 
melhoria da governança e da gestão municipal, com vistas a assegurar que os recursos 
sejam utilizados com eficiência e probidade, de forma a atender às necessidades da 
população. 

Esclarece-se que cada ato e/ou procedimento alcançado na fiscalização foi 
devidamente verificado quanto a sua compatibilidade constitucional e legal. 
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1.1- PODER EXECUTIVO 
 

No exercício de referência, o Município teve como Chefe do Executivo o senhor 
LEONARDO DE MORAIS MATOS, empresário, natural de Teresina/PI, CPF: 647.954.623-
72, nascido em 20 de fevereiro de 1981, filho de Maria das Graças de Morais Matos, 
CPF:199.790.963-49, e Jose Evaldo Bento Matos, CPF: 066.322.543-49, com residência 
declarada na RFB na Rua Antonieta Ferraz, Nº 405, Bairro São Cristóvão, CEP:64056-350, 
Teresina/PI. Ressalte-se que este endereço de residência também é declarado pelo chefe 
do executivo nos atos constitutivos da empresa UP MED DO BRASIL LTDA EPP, CNPJ: 
06.256.576/0001-09, sociedade do qual o mesmo é sócio administrador, igual condição de 
administrador o prefeito possui na empresa L M M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA (CNPJ:19.946.848/0001-36), conforme comprovantes constantes do DOCCOMP – 
44/2019, fls 1 a 11. Nessa esteira, o prefeito incorre em duas vedações previstas na Lei 
Orgânica do Município de Gilbués, quais sejam, fixar residência fora do Município 
(inciso V, do art. 40) e desempenhar função de administração em qualquer empresa 
privada (§ 1º do art. 72), em ambas situações são passíveis de perda do mandato 
eletivo, dessa feita sugere-se imediata comunicação ao Poder Legislativo 
correspondente, bem como ao Ministério Público Estadual para providências cabíveis. 
Aqui, com a relevância devida, já se deve destacar que como empresário LEONARDO DE 
MORAIS MATOS é réu em ação penal acusado de promover fraude em processo licitatório 
em desfavor do município de São Miguel do Tapuio 

Nessa toada, no exercício em tratativa, em benefício de LEONARDO DE 
MORAIS MATOS e sob seu governo, o  Município de Gilbues dispendeu R$ 151.080,00 pelo 
pagamento dos subsídios do Prefeito Municipal e, no mesmo período, R$ 104.007,00 
concernentes a diárias concedidas para custear viagem no interesse do Município, muitas 
das quais com destino declarado à cidade de Teresina/PI, onde declaradamente o Chefe do 
Executivo tem residência e negócios privados, afigurando-se um inafastável conflito ético em 
que se contrapõem os interesses público e privado, e que as ausências dos respectivos e 
consistentes relatórios de viagens implicaria negativamente a probidade administrativa e 
poderia importar ato de improbidade administrativa. 

Oportunamente, pontua-se que a empresa UP MED DO BRASIL LTDA EPP, 
CNPJ: 06.256.576/0001-09, em cuja sociedade o chefe do executivo figura como sócio 
administrador, possui significativos recebimentos do Poderes Públicos piauiense, a título 
exemplificativo no exercício 2016, a empresa registra um total de recebimentos de R$ 
5.239.732,39, sendo R$ 80.192,47 do  próprio Município de Gilbués, faturamentos que 
excedem o valor limite estabelecido para enquadramento de uma sociedade como Empresa 
de Pequeno Porte (Inciso II, artigo 3º da lei complementar 123/2006). Neste sentido, a título 
de observação de interesse da Receita Federal do Brasil, destaca-se que na declaração do 
imposto de renda encaminhado na prestação de contas pelo prefeito, ano-calendário 2016, 
Exercício 2017, não registra quaisquer rendimentos originários dessa atividade privada, 
conforme consta na DOCCOMP – 44/2019, fls 12 a 17. 

O vice-prefeito foi o Senhor PAULO HENRIQUE NOGUEIRA MASCARENHAS, 
CPF: 183.088.563-49, nascido no dia 9 de junho de 1961, filho de Francisca Nogueira 
Lustosa Mascarenhas e Turene Mascarenhas de Oliveira, CPF: 007.053.573-68, residente 
na Rua Fausto Lustosa, Nº 21, Bairro Centro, CEP: 64.930-00, do Município de Gilbués/PI, 
que não exerceu as atribuições de Chefe do Executivo e, consequentemente, não praticou 
atos de governo e nem ordenou despesas e, portanto, sem interesse direto na presente 
fiscalização.  

No exercício da governança municipal, optou o Prefeito pela designação das 
pessoas apontadas na tabela seguinte para o exercício das atribuições de secretários:  
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Designações -Exercício 2017 
Tabela 01 

SECRETARIAS DESIGNADO PORTARIA 
GABINETE DO PREFEITO CARLOS RODRIGUES NEPOMUCENO 008/2017 
CONTR GERAL DO MUNICIPIO- CGM ROMULO RICARDO DA SILVA PAIVA (FEV-OUT) 031/2017 
CONTR GERAL DO MUNICIPIO- CGM HERLANDSEN MARQUES FOLHA (NOV-DEZ) 050/2017 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMILIA DAYANA BENVINDO TAVARES MATOS 006/2017 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JOSE CELESMAR BERTULINO 007/2017 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AURENIVIA DO NASCIMENTO FERREIRA DE 
OLIVEIRA 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANNE KAROLINE BENVINDO TAVARES (JAN A 
OUT) 003/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ROMULO RICARDO DA SILVA PAIVA (NOV-DEZ) 048/2017 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL AUDILIA LIRA MACIEL NOGUEIRA 005/2017 

SECRETARIA DE AGRICULTURA FABRICIANO DA CUNHA CORADO NETO - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  - - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -  - 
SCERETARIA MUNICIPAL DE TURISMO* - - 

* A Secretaria Municipal de Turismo foi criada através da Lei Nº 139/2017 de 30 de março de 2017, publicada na 
Edição MMMCCCXXVIII do DOM do dia 10 de maio de 2017, entretanto, de acordo com a prestação de contas 
fornecida pelo Município, não houve execução orçamentária na Unidade Gestora respectiva.  

Oportunamente, constatou-se que não foi localizada portaria de nomeação de 
secretário, nem tampouco fora identificado os cargos correspondentes nas folhas de 
pagamento fornecidas pela municipalidade, das Secretarias Municipais de Transporte, de 
Obras, de Meio Ambiente, de Esporte e de Turismo. Ressalte-se que nas Secretarias 
Municipais de Transporte, de Obras, Meio Ambiente e Assistência Social, figura como 
ordenador de despesa senhor prefeito LEONARDO DE MORAIS MATOS.  

No que tange à Secretaria Municipal de Esporte, consta como ordenadora de 
despesas a senhora AURENIVIA DO NASCIMENTO FERREIRA DE OLIVEIRA, também 
Secretária de Educação.  

Destacam-se nas precipitadas designações aquelas que contemplam parentes 
próximos do Prefeito, como EMILIA DAYANA BENVINDO TAVARES MATOS (ex-esposa), 
ANNE KAROLINE BENVINDO TAVARES (ex-cunhada), JOSE CELESMAR BERTULINO 
(ex-sogro),e do Vice-Prefeito, AUDILIA LIRA MACIEL NOGUEIRA (esposa), conforme 
consta na DOCCOMP – 44/2019, fls. 18 a 21, neste sentido, cuida-se em alertar que, 
embora a primeira vista não configure prática de nepotismo, por, em tese, conformar-se com 
os entendimentos decorrentes da Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, ficou evidente 
em que algumas dessas nomeações podem ter comprometida a capacidade técnica 
para o exercício do munus governamental dos correspondentes cargos, fato que 
impossibilitaria tais designações, portanto, deve o Prefeito regularizar as 
designações. 

 A publicação oficial atinente à composição da Comissão Permanente de 
Licitação do município no exercício, em 4 de janeiro de 2017, Edição MMMCCXLV do Diário 
dos Municípios, traz a nomeação por meio da Portaria 001/2017 de HERLANDSEN 
MARQUES FOLHA, CPF: 933.395.263-20 – Presidente, MARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, 
CPF: 337.357.433-15 – Secretário, JOSE CARLOS GUERRA FIGUEIREDO, CPF: 
239.418.043-91 – Membro. Na mesma publicação, através da Portaria 002/2017, foi 
nomeado para função de Pregoeiro Oficial do Município o senhor FABIANO ARAUJO DE 
MOURA, CPF: 050.888.583-37. HELANDSEN MARQUES FOLHA exerceu a função de 
Chefe da Comissão de Licitação até 03 de novembro de 2017, quando fora nomeado para 
função de Controlador Geral do Município através do Decreto 050/2017. 
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No exercício do seu labor, a análise das informações constantes no Sistema 
Licitações Web certificou 20 processos licitatórios conduzidos no âmbito do Município no 
Exercício 2017, sendo estes finalizados no mencionado sistema, muitos sem indicação 
dos licitantes vencedores, o que configura infração administrativa (vide Capítulo IV, 
da Resolução TCE no 27/2016, então vigente para o exercício), consoante demonstra-se 
nas figuras adiante:  
 
Figura 1. Licitações 2017 – Material de Consumo 
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Figura 2. Licitação 2017- Obras de engenharia 

 
 
Figura 3. Licitação 2017 – Material Permanente 
 

 
 
Figura 4. Outros Objetos 
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Destarte, foi informada apenas um processo de inexigibilidade, cadastrado em 1 
de agosto de 2017, Procedimento 003/2017, que trata da contratação de escritório de 
advocacia para prestação de serviço de assessoria e consultoria nos processos licitatórios, 
sendo que o referido registro também não foi finalizado com a indicação do contratado, 
ademais, consultando todas as publicações da Administração Municipal no Diário Oficial dos 
Municípios, verificou-se que ocorreram outras inexigibilidades, dispensas de licitação 
e um processo de adesão a registro de preço que não foram informadas no Sistema 
Licitações Web, configurando-se infração administrativa (vide Capítulo IV, da 
Resolução TCE no 27/2016, então vigente para o exercício).  

  
Quanto às despesas empenhadas no exercício, pelo Executivo, especificamente, 

com relação aos correspondentes ordenadores, verificou-se a seguinte distribuição dos 
valores em relação ao total: 

 
Figura 5 – Despesas empenhadas no Exercício 

 
 
* Esclareça-se que o prefeito LEONARDO DE MORAIS MATOS, além das Secretarias próprias do Executivo, 
figura como ordenador de despesas do FMAS, bem como, AURENIVIA DO NASCIMENTO FERREIRA DE 
OLIVEIRA, assina como ordenadora de despesas do FUNDEB, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria 
Municipal de Esportes. Ainda, ANNE KAROLINE BENVINDO TAVARES, ordenadora do FMS, também figura 
nesta condição na Unidade Mista de Saúde Areolino Mascarenhas Lustos e na Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme prestação de contas fornecida pela Municipalidade. 
 
 
  

R$ 5.064.555,42

R$ 7.592.844,18

R$ 12.288.595,48

R$ 0,00

R$ 2.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 12.000.000,00

R$ 14.000.000,00

ANNE KAROLINE BENVINDO
TAVARES (FMS)

LEORNADO DE MORAIS MATOS* AURENIVIA DO NASCIMENTO
FERREIRA DE OLIVEIRA

(FUNDEB)

TOTAL EMPENHADO - EXECUTIVO
R$24.945.995,08
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1.1.1 PREFEITURA MUNICIPAL 
 
Prefeito: LEONARDO DE MORAIS MATOS  
Período da Gestão: 01/01 – 31/12/2017 
Responsável Contábil: CONTPLAN LTDA (CNPJ:17.172.101/0001-42), Responsável 

CRC/PI:271/0-3 
Controlador: Romulo Ricardo da Silva Paiva (CPF: 608.016.622-49) de fevereiro a outubro 

de 2017; Herlandsen Marques Folha (CPF: 933.395.263-20) novembro e 
dezembro de 2017. 
 

Esclarece-se que foi o Prefeito municipal que ordenou todas as despesas das 
unidades orçamentárias peculiares ao executivo incluindo o FMAS, autorizando 
empenhamentos no montante de R$ 7.592.844,18 (29,92% do total empenhado no 
exercício), sendo que desse total R$ 1.497.377,26 foram empenhados para pagamento de 
pessoal – servidores públicos – apenas R$ 2.790,24 com empenhamento de obrigações 
patronais e R$ 219.130,60 com empenhamento de diárias.  

 
De forma não menos importante, informa-se que foi o mesmo que homologou 

todas as licitações municipais e ratificou a dispensa e inexigibilidades associadas ao 
exercício em apreço. 

 
 

1.1.1.1 ACHADOS 

1.1.1.1- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

A decisão plenária n.º 2.023/2017, de 07 de dezembro de 2017, determinou que 
os jurisdicionados municipais encaminhassem a esta Corte de Contas a relação de todos os 
veículos locados e, eventualmente, sublocados, com a indicação precisa através da RAZÃO 
SOCIAL/NOME e CNPJ/CPF do beneficiário do contrato com o Poder Público. 

 
A prefeitura municipal de Gilbués, em cumprimento a referida decisão, não 

enviou a relação de veículos locados, embora devidamente intimada a fazê-lo.  
 
Dessa forma, o município de Gilbués não atendeu à requisição de informações 

da decisão 2023/2017, portanto, está configurado o descumprimento da requisição de 
informações expedida em atendimento à decisão plenária de n.º 2.023/2017, fato que deve 
ensejar a aplicação de multa ao gestor (art. 206, IV, Regimento Interno TCE/PI). 

 
Oportunamente, da análise das despesas com locação de veículos, verificou-se 

que foram empenhados no Exercício R$ 274.778,95 e sendo efetivamente pagos R$ 
94.178,95, dos quais foram destinados aos seguintes credores: SOUSA CAMPELO 
TRANSPORTES LTDA ME (CNPJ: 10.644.834/0001-93) com R$ 59.850,00, R & R 
SERVICOS (CNPJ: 12.132.428/0001-77) com R$ 32.750,00 e RAFAEL PAIVA FERRAZ 
(CPF: 022.749.413-00) com R$ 1.578,95.  

 
Nessa esteira, os pagamentos em benefício da empresa SOUSA CAMPELO 

TRANSPORTES LTDA ME são frutos da contratação oriunda do Pregão 08/2017, que tinha 
por objeto  a contratação de empresa para Locação de Veículos de Modelos Diversos 
(sem motorista), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Gilbués-PI e suas 
Secretarias. Teve um valor inicial previsto de R$ 469.200,00 e data de abertura em 14 de 
fevereiro de 2017, sendo que o referido certame encontra-se regularmente finalizado no 
sistema Licitações Web com a indicação do correspondente vencedor, SOUSA CAMPELO 
TRANSPORTES LTDA ME, pelo valor de R$ 463.200,00. Ao passo que os pagamentos 
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destinados à empresa R & R SERVICOS são oriundos da Adesão do Município de Gilbués 
ao Registro de Preço SRP/PMO-PI Nº 009/2017 do Município de Oeiras/PI.  

 
 

1.1.1.1 .1 - Responsabilidades Apuradas 
 

Tabela 2 
Descrição da Irregularidade Conduta Responsável 

Não atendimento de requisição do Tribunal de 
Contas  

Omitir-se no dever de 
prestar informações ao 
Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí 

Leonardo do Morais Matos 
(Prefeito Municipal) 

 

1.1.1.2 Contratação de empresa ficta e ausência de nexos entre os recursos aplicados 
e o correspondente objeto contratado. LDM CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ: 
19.831.664/0001-20) – Tomada de Preços 002/2017-TP.  

 Na análise das despesas do Município, cumpre destacar a contratação 
oriunda da Tomada de Preços 002/2017, que tinha por objeto a contratação de empresa 
especializada para Execução de Serviço de Base para recebimento de Material Asfáltico em 
diversas ruas, com e sem calçamento de pedra, na Zona Urbana do Município de Gilbués-
PI, com data de abertura prevista para 23 de junho de 2017, que tinha valor inicial previsto 
de R$704.781,76 e fonte de recurso o Orçamento Geral do Município. O mencionado 
certame encontra-se finalizado no Sistema Licitações Web com a indicação do licitante 
vencedor a empresa LDM CONSTRUÇÕES EIRELI pelo valor de R$ 700.118,53.  

Nessa esteira, o extrato do contrato foi publicado no dia 4 de julho de 2017, na 
Edição MMMCCCLXVI do Diário dos Municípios, sendo que foi efetuado o pagamento da 
quase totalidade do objeto contratado ainda no Exercício 2017, tendo o primeiro 
pagamento sido efetuado dia 13 de julho de 2017, conforme demonstrado abaixo. 

Figura 6 – Relação de Pagamentos TP 002/2017  

 
 

Por conseguinte, na análise da empresa credora da mencionada contratação, 
pode-se chegar as seguintes inferências: 

LDM CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ: 19.831.664/0001-20), com nome de 
fantasia LDM CONSTRUÇÕES, foi aberta em 25/02/2014, e se encontra ativa com 
endereço atual na Rua Paraíba, Nº 1563, Bairro Vila Operária, CEP: 64003-273 da cidade 
de Teresina/PI. Possui natureza jurídica de Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada, capital social declarado de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e é 
representada por MARIA HELENA SARAIVA LUSTOSA (CPF: 611.215.773-00). Possui 
como atividade econômica principal a Construção de Edifícios, ainda, as seguintes 
atividades econômicas secundárias: (1) 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias, (2) 
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Construção de obras de arte especiais, (3) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 
(4) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação, (5) Construção de estações e redes de distribuição de 
energia elétrica, (6) Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 
(7) Montagem de estruturas metálicas, (8) Construção de instalações esportivas e 
recreativas, (9) Obras de terraplenagem, (10) Serviços de pintura de edifícios em geral, (11) 
Outras obras de acabamento da construção, (12) Limpeza em prédios e em domicílios, (13) 
Comércio varejista de materiais de construção em geral, (14) Serviços de desenho técnico 
relacionados à arquitetura e engenharia, (15) Serviços de perícia técnica relacionados à 
segurança do trabalho, (16) Locação de automóveis sem condutor, (17) Aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, (18) Aluguel de 
máquinas e equipamentos para escritórios. 

Em diligência na sede na empresa, localizada na Rua Paraíba, Nº 1563, Bairro 
Vila Operária, CEP: 64003-273 da cidade de Teresina/PI verificou-se que no endereço 
mencionado encontra-se uma residência comum, sem nenhuma identificação de 
funcionamento de empresa, portanto o imóvel em tratativa em nada se identifica com 
uma empresa do ramo da construção civil, conforme demonstrado adiante: 

 
Figuras 7, 8 e 9 – Sede da Empresa LDM CONSTRUÇÕES EIRELI. 
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Com escopo na capacidade operacional da empresa, tem-se que nos exercícios 
2016 e 2017 a mesma não teve nenhum empregado regularmente contratado, nem qualquer 
movimentação no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED, bem como 
não possuía veículo registrado em seu nome, conforme consulta nos sistemas 
coorporativos. Nesse mesmo período, a empresa recebeu R$ 2.605.672,06 dos municípios 
piauienses, sendo pagos R$ 1.501.413,51 no exercício 2016 e R$ 1.104.258,55 no Exercício 
2017, nos quais estão incluídos os R$ 684.920,03 pagos pelo Município de Gilbués e que é 
objeto do presente achado. Ora, a área de construção civil abrange todas as atividades de 
produção de obras, podendo ainda ser descrita como o processo de produção de espaços 
modificados que emprega materiais e pessoas. Estão incluídas nesta área as atividades 
referentes às funções planejamento e projeto, execução e manutenção e restauração de 
obras em diferentes segmentos, tais como edifícios, estradas, portos, aeroportos, canais de 
navegação e etc. Diferente de serviços profissionais (Ex: contador, médico, dentista, 
consultor e etc), além da mão de obra para execução direta, exercidos de modo individual, 
em empresas na área da construção civil, é presumido estrutura mínima, tanto de capital, 
quando de mão de obra que possibilite o alcance de seu propósito. Dessa forma, não é 
concebível que uma empresa do ramo da construção civil não possua empregados, 
mesmo que apenas no período da execução da obra. 

Destarte, o funcionamento regular de uma empresa, especialmente de uma 
construtora, não pode ser admitido pela simples indicação de que a mesma possui um 
endereço hábil a receber correspondências, ou, em caso específico de obras e serviços de 
engenharia, da comprovação de entrega de obras.  

Portanto, no limite da lei, os particulares responsáveis devem demonstrar, 
inequivocamente, com as devidas provas, a boa e regular aplicação dos recursos públicos 
em face do objeto pactuado, demonstrando o liame entre o(s) montante(s) pago(s) e a(s) 
despesa(s) efetuada(s).   

Ao se considerar uma empresa “ficta”, não se questiona a existência formal da 
mesma, mas antes a sua existência fática, isto é, que possua, no mundo real, capacidade 
administrativa e operacional para executar o objeto segundo os ditames contratuais e legais. 

Dessa forma, tendo em vista a natureza do objeto contratado com o Poder 
Público, somado à notória ausência de capacidade operacional da empresa, uma vez que a 
mesma não  possui empregados regulamente contratados no período da amostra, nem 
veículos registrados em seu nome, bem como sua sede não se coaduna com empresa do 
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ramo da construção civil , fica evidente que a contratada não teria condição de executar 
diretamente a prestação dos serviços contratados com o Município de Gilbués, podendo se 
enquadrar na pecha conhecida como “empresa de fachada”. Neste cenário, é razoável 
inferir a possível subcontratação total do objeto, prática que é vedada pelo ordenamento 
jurídico pátrio, ou mesmo a ocorrência de possíveis fraudes, favorecimentos ilegais e a 
utilização de Pessoa Jurídica para cometimento de crimes contra a Administração Pública.  

 
Acrescente-se que, quanto à possível ocorrência da subcontratação total para 

execução do objeto, existe vedação expressa no subitem 13.1.1 do Edital da Tomada de 
Preços 002/2017 do Município de Gilbués, de onde existe a previsão do permissivo de 
subcontratação tão somente de etapas do serviço (parcial), de forma a garantir que a 
eventual subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, sendo 
que esta deverá executar por seus próprios meios o principal do serviço que trata o 
objeto em epígrafe, sendo que tal previsão deve ser autorizada expressamente no 
contrato, consoante DOCCOMP – 44/2019, fls. 43.  

 
Nessa toada, o entendimento da melhor doutrina é de que existe a obrigação de 

os responsáveis demonstrarem, de forma inequívoca, por meio de elementos de prova 
consistentes, que a empresa contratada foi quem, verdadeiramente, executou as obras 
e que estas foram custeadas com os recursos repassados, haja vista ser imprescindível 
à conclusão pela sua boa e regular aplicação. E essa demonstração não se exaure com a 
simples execução do objeto contratado e/ou com a apresentação dos documentos 
comprobatórios dos pagamentos realizados, consoante vem decidindo reiteradamente o 
Tribunal de Contas da União como no Acórdão 276/2010-TCU-Plenário, consoante o qual:  

 
“276/2010-TCU-Plenário: 
Todavia, não se pode olvidar que ao gestor de recursos públicos cabe o 
ônus de comprovar a boa e regular aplicação desses valores, devendo 
fazê-lo demonstrando o liame entre os montantes conveniados e as 
despesas efetuadas. A não comprovação dessa correta utilização das 
verbas geridas, como se observou no presente feito, implica a obrigação 
de ressarcimento, em vista da presunção de irregularidade em sua 
gestão”. (grifos nossos) 

 
Dessa forma, tem-se que a utilização de empresa de fachada para a realização 

do objeto contratado não permite o estabelecimento do necessário nexo entre os recursos 
públicos aplicados e o objeto avençado, ainda que esteja comprovada a existência física do 
objeto e, que por consequência, o Tribunal de Contas da União tem afirmado que a 
subcontratação total do objeto, em que se evidencia a mera colocação de pessoa 
interposta entre a administração pública contratante e a empresa efetivamente 
executora (subcontratada), é situação ensejadora de débito, o qual corresponde à 
diferença entre os pagamentos recebidos pela empresa contratada e os valores por 
ela pagos na subcontratação integral pelo débito, respondendo em regime de 
solidariedade, a empresa contratada e os gestores que permitiram a subcontratação 
total (Acórdão 1464/2014 – Plenário TCU).  

 
Ainda, de acordo com o entendimento da Corte de Contas da União, o tribunal 

pode desconsiderar a personalidade jurídica de empresa contratada, caso fique 
comprovado ser ela de fachada, com a verificação de abuso de direito e dano ao 
erário, ou ainda conluio e prática de atos ilegais ou contrários às normas constitutivas 
ou regulamentares da empresa, para responsabilizar os sócios de direito e/ou de fato 
(Acórdão 356/2015 – Plenário/TCU), medida que ora é sugerida em sede de eventual 
Tomadas de Contas Especial para a referida contratação.  
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Ressalte-se que, quanto aos entendimentos expostos ao norte do Tribunal de 
Contas da União, tem-se que os mesmos foram recepcionados em sua inteireza e, de forma 
unânime pelo Plenário desta Corte de Contas, através da Decisão Plenária 1.225/18 
suscitada nos autos do TC/012310/2018 no dia 08 de novembro de 2018.  

 
Com espeque nas alterações constitutivas da empresa, tem-se que a mesma 

apresentou a seguinte movimentação em seu quadro societário: 
 
Figura 10 – Movimentação Quadro Societária 

 
 
Ademais, quanto à responsável pela empresa, pode-se chegar às seguintes 

inferências: 
 
MARIA HELENA SARAIVA LUSTOSA (CPF: 611.215.773-00), título de eleitor 

Nº 042479011503, nascida em 31/12/1993, filha de Rita Saraiva da Silva e de Pedro 
Lustosa de Andrade Neto, com endereço informado à RFB na Rua Paraíba, Nº 1563, Bairro 
Vila Operária, CEP: 64003-273 da cidade de Teresina/PI, mesmo endereço cadastrado 
para a empresa LDM CONSTRUÇÕES EIRELI. MARIA HELENA SARAIVA LUSTOSA não 
é servidora pública, não possui nenhum registro laboral, não possui nenhuma outra empresa 
registrada em seu nome, nem está filiada a partido político, também não possui veículos 
registrados em seu nome.  

 
Oportunamente, destaca-se que MARIA HELENA SARAIVA LUSTOSA figurou 

como beneficiária do Bolsa Família no período de 2015 a 2017, percebendo uma média 
de R$ 185 a R$ 209,00 pelo benefício social. Considerando o perfil da empresária, sendo 
que a mesma entrou na empresa LDM CONSTRUCOES EIRELI em 02 de fevereiro de 
2016, assumindo a condição de sócia administradora e responsável, fatos que fortalecem 
os indícios de utilização de sua figura como pessoa interposta, popularmente 
nominada laranja, e a caracterização de sua empresa como empresa de fachada, pois 
não é concebível que a mencionada empresária mantenha um estilo de vida simples, receba 
benefício social do governo, não possua patrimônio aparente, constatações que a tornam 
incompatível com o padrão de uma dona de empresa bem sucedida que faturou dos 
municípios piauienses R$ 1.501.413,51 no Exercício 2016 e R$ 1.104.258,55 no Exercício 
2017. 

 
Por Conseguinte, ante os fortes indícios de utilização de pessoa jurídica ficta 

para cometimento de crimes contra a Administração Pública, e considerando a gravidade da 
conduta, a má-fé da mencionado empresa que não tinha nenhuma condição de prestar 
diretamente o objeto contratado com o Poder Público, sugere-se a abertura de Tomada de 
Contas Especial para quantificação do efetivo dano eventualmente causado ao erário 
em decorrência da Contratação oriunda da Tomada de Preços 002/2017, objeto desta 
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ocorrência, nos termos do art. 68 da Lei 5.888/09 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí), bem como neste âmbito seja declarada a inidoneidade da empresa 
LDM CONSTRUCOES EIRELI, inscrito no CNPJ de nº 19.831.664/0001-20, inabilitando-
os para a contratação com a administração pública, pelo prazo de até cinco anos, em 
consonância com previsto no art.85 da Lei 5.888/09 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí) e art. 212 da Resolução TCE/PI nº 13/11 (Regimento Interno do TCE/PI).  

 
 

1.1.1.2 .1 - Responsabilidades Apuradas  
 

Tabela 3 
Descrição da 
Irregularidade 

Conduta Responsável 

Subcontratação total do objeto da 
TP 002/2017. Contratação de 

Empresa Ficta.  

Na condição de Prefeito e Ordenador 
da Despesa, permitir, em afronta ao 
edital da licitação, ao entendimento 
desta Corte de Contas, a 
subcontratação total do objeto 
constante da Tomada de Preços 
002/2017-TP, com a contratação de 
empresa de fachada. Ausências de 
nexos entre os recursos aplicados e os 
correspondentes objetos contratados. 

Leonardo de Morais Matos 
(Prefeito Municipal e 

ordenador da despesa) 

 
 
1.1.1.3  Não pagamento ou sub provisionamento dos encargos previdenciários 

 
Oportunamente, esclarece-se que foi o Prefeito municipal que ordenou todas as 

despesas das unidades orçamentárias peculiares ao executivo incluindo o FMAS, 
autorizando empenhamentos no montante de R$ 7.592.844,18 (29,92% do total empenhado 
no exercício), sendo que desse total R$ 1.497.377,26 foram empenhados para pagamento 
de pessoal – servidores públicos – apenas R$ 2.790,24 com empenhamento de obrigações 
patronais e R$ 219.130,60 com empenhamento de diárias.  

 
Nessa esteira, um aspecto que chama a atenção diz respeito ao fato de que o 

gestor registrou como valor empenhado para “Obrigações Patronais” no exercício o 
montante de apenas R$ 2.790,24  e que corresponde a 0,02% do montante das despesas 
com folhas - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (R$ 12.673.406,4) mais 
Contratação por Tempo Determinado (R$ 241.537,23), bem abaixo, portanto, do percentual 
legal, criando com isso prejuízo aos servidores e futura dívida previdenciária para o 
município. Neste sentido, faz-se necessário lembrar que o agente público deve 
obrigatoriamente promover o recolhimento integral das importâncias devidas ao INSS, cujo 
percentual legal é da ordem de 22%. 

 
Tal fato compromete a confiabilidade dos registros nos demonstrativos contábeis 

bem como pode maquiar o percentual de gastos com pessoal. Portanto, alerta-se para que 
adote imediatamente as providências cabíveis lembrando que o agente público deve 
obrigatoriamente promover o pagamento integral das importâncias devidas ao INSS. 

Nessa esteira, ante a inconsistência verificada foi diligenciado junto a Receita 
Federal através do Oficio Nº 121/19-GP, assinado pelo Conselheiro Presidente desta Corte 
de Contas, Abelardo Pio Vilanova e Silva, vide DOCCOMP – 44/2019, fls 76, oportunidade 
em que foi requisitada informação sobre a situação fiscal do Município de Gilbués, em 
especial com esteio no efetivo recolhimento de obrigações previdenciárias por parte do Ente 
no Exercício 2017, bem como sobre existência de eventuais processos alegados de 
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compensação tributária. Através do Oficio Nº 001/2019/SAFIS/DRF/TSA, de lavra do auditor 
fiscal Estevan Bandeira de Sousa, vide DOCCOMP – 44/2019, fls. 77 a 79, foi informado 
que o Município de GILBUÉS/PI, para quitar suas dívidas previdenciárias junto a RFB, 
utilizou-se da compensação de contribuição previdenciária em GFIP, no período de janeiro 
a dezembro de 2017, inclusive 13º salário, sendo que de janeiro a julho/2017, mediante 
procedimento fiscal, foi glosado (desconsiderado) o valor compensado e lançado o 
respectivo débito em processo fiscal, o qual, em face de impugnação do contribuinte, 
encontra-se na DRJ (Delegacia da RFB de Julgamento), ainda pendente de análise recursal 
no âmbito administrativo. Por outro lado, a compensação de contribuição previdenciária 
utilizada, no período de agosto a dezembro de 2017, inclusive do 13º salário não teve 
ainda sua regularidade verificada, contudo a RFB tem o prazo de até 5 anos (CTN) da 
compensação para análise de sua regularidade. 

Dessa forma, tem-se que o responsável pelo Município lançou mão no exercício 
2017 de supostos créditos tributários que, segundo informação da RFB,  estão sendo 
discutidos sua regularidade em âmbito administrativo (janeiro a julho de 2017), esta prática 
tem se alastrado no âmbito dos municípios piauienses e sabidamente tem gerado grande 
prejuízo aos correspondentes cofres municipais, uma vez que em quase totalidade dos 
julgamentos na esfera administrativa essas compensações tributárias tem sido julgadas 
absolutamente improcedentes com imputação de multa e juros. Deve, portanto o gestor se 
abster dessas práticas nocivas ao erário municipal, eis que em momento oportuno 
poderá ser responsabilizado diretamente pelo ônus suportado (juros e multa) ante a 
ausência de cumprimento das obrigações patronais em tempo hábil, sanção que deve ser 
suportada pelo gestor municipal em solidariedade com o escritório de advocacia que 
viabilizou a materialização dos créditos tributários.  

Portanto, em razão de tudo que foi exposto, tem-se a demonstração do 
descumprimento da responsabilidade pelo pagamento, repasse e recolhimento de 
Contribuições Sociais Previdenciárias, configurando-se, ainda, o tipo penal inserto no art. 
168-A (Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos 
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional) do Código Penal Brasileiro. 

 
Tabela 4 

Descrição da Irregularidade Conduta Responsável 

Não recolhimento dos encargos 
previdenciários 

Na condição de Prefeito e 
ordenador de despesa, 
deixar e pagar, repassar e 
recolher Contribuições 
Sociais Previdenciárias. 

Leonardo de Morais Matos 
(Prefeito Municipal) 

 
 
 
1.1.1.4. Irregularidade na Contratação por Inexigibilidade de Licitação da Empresa RB 
SOUZA RAMOS (CNPJ: 23.654.635/0001-08).  

O Município de Gilbues realizou a contratação por inexigibilidade de licitação da 
empresa RB SOUZA RAMOS, CNPJ: 23.654.635/0001-08 nome fantasia, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EMPRESARIAL, que tem por responsável o advogado RENZO BAHURY 
DE SOUZA RAMOS, CPF: 286.520.613-00, com data de assinatura em 03 de fevereiro de 
2017, vigência de 12 meses, cujo extrato do contrato fora publicado na Edição 
MMMCCLXXXVIII, do dia 09 de março de 2017, conforme demonstrado adiante. 
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                  Figura 11 – Extrato do Contrato 

 
 
A mencionada contratação, conforme se depreende da própria publicação do 

extrato do contrato, foi fundamentada no inciso II, do art. 25 da Lei 8.666/93, que trata da 
inviabilidade de competição, tendo em vista tratar-se supostamente de serviços de 
natureza singular a serem prestados por empresa de notória especialização. 

 
Conforme a melhor doutrina, a singularidade de um serviço diz respeito à sua 

especialidade ou notabilidade, caracterizada como uma situação excepcional, incomum, 
extraordinária, sui generis, que não pode ser enfrentada satisfatoriamente por qualquer 
profissional da área, pois apresenta complexidades que exigem notória especialização do 
contratado. 

 
Nesse contexto, é preciso expor de forma clara o objeto pretendido pela 

administração para avaliar se o caso concreto se reveste dos requisitos autorizadores da 
contratação direta com fundamento em inexigibilidade de licitação.  

 
Conforme se extrai da leitura do Extrato do Contrato, o objeto em questão diz 

respeito à contratação de profissional para, dentre outros, “prestação de serviços de 
auditoria e consultoria das Operações do ISS-QN; Recuperação de ativos junto à Receita 
Federal, Acompanhamento e assessoramento da divida ativa municipal e as inerentes ao 
IPTU”, contudo, existem outros escritórios no Estado do Piauí que realizam o mesmo 
objeto, o qual, pela própria etimologia da expressão “serviços de auditoria e 
consultoria”, demonstra ser genérico, portanto, não singular. 

 
Com efeito, não resta caracterizada a singularidade do objeto da avença, já 

que o serviço nele descrito, embora amplo, não exige especial formação do profissional a 
ser contratado, que seja capaz de afastar a possibilidade de concorrência.  

 
Com efeito, outra previsão contratual inquinada de grave ilegalidade é a relativa 

à forma de pagamento aventada, haja vista que resta consignado no contrato, que a 
empresa contratada perceberá “o equivalente a 20% (vinte por cento) incidente sobre 
todos os valores que forem efetivamente cancelados/excluídos/anulados/parcelados e 
compensados, incluindo a arrecadação municipal de Gilbués, e mais R$6.000,00 
pagos em 12 parcelas, totalizando R$72.000,00.”. 
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A parte inicial da referida cláusula contraria a regra segundo a qual, quando a 
Administração Pública for despender recursos, o preço tem de ser certo e preestabelecido, 
não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e depende de fatores aleatórios, 
como o êxito ou não na demanda.  

 
Nesse diapasão, se destaca a jurisprudência dos Tribunais de Contas pátrios, 

segundo a qual diz que a Administração até poderia firmar contrato em que não despenda 
valor nenhum, e toda a remuneração da contratada seja decorrente de honorários 
sucumbenciais estabelecidos pelo juízo. Todavia, caso haja algum valor adicional a título de 
honorários contratuais, este tem de ser predefinido e certo, independente do êxito ou não na 
demanda1. Neste caso seria imperiosa a observância das normas orçamentárias e 
financeiras, que exigem previsão de receitas e despesas. 

 
No mesmo sentindo, em caso análogo ao dos presentes autos, o Conselheiro-

Substituto Osmário Freire Guimarães do TCE-MA, processo nº 2672/2017, ao proferir 
medida cautelar, assim se manifestou:  

 
Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, 
com pedido de medida cautelar, fundamentada no art. 127 da Constituição 
Federal e nos arts. 43, VIII e 110, I, da Lei nº 8.258/2005, em desfavor dos 
Municípios de Ribamar Fiquene, São Domingos do Maranhão, Bom Jardim, 
Fernando Falcão, Graça Aranha, Igarapé do Meio, Governador Newton 
Bello, Santa Rita, Presidente Vargas, São Bento, Buriticupu e Milagres do 
Maranhão, representados pelos respectivos prefeitos (relação anexa), em 
razão de suposta ilegalidade na contratação dos escritórios de advocacia 
JOÃO AZÊDO E BRASILEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e GOMES 
SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, para a realização de 
serviços jurídicos visando ao recebimento dos valores decorrente de 
diferenças do Fundef pela subestimação do Valor Mínimo Anual por Aluno 
(VMAA), previsto na Lei Federal nº 9.424/1996, sem o devido processo 
licitatório, cujos contratos contemplam cláusulas ilegais com previsão de 
remuneração no percentual de 20% (vinte por cento) do montante a ser 
auferido pelo município, bem como destaque indevido de recursos 
vinculados à educação para pagamento de honorários contratuais. (...) 3.29 
Também não se admite, em geral, que a Administração Pública celebre 
contrato de risco com particular, com remuneração condicionada a 
percentual sobre o êxito da ação, uma vez que os contratos 
administrativos devem estipular preço certo e determinado, bem como 
prever o valor da dotação orçamentária pelo qual correrá a despesa, 
que deve ser precedida de empenho antes de executada. 3.30 O 
contrato de risco somente se justifica na hipótese em que a 
remuneração do contratado decorra apenas dos honorários de 
sucumbência devidos pela parte vencida no processo, em processos 
em que haja risco de improcedência da ação, em que ainda será 
discutido o mérito de uma determinada controvérsia. 3.31 No caso em 
apreço, não se vislumbra essa possibilidade, por se tratar de matéria de 
entendimento pacífico, cujo direito já foi reconhecido pelos Tribunais 
Superiores, cabendo apenas aos municípios ajuizarem o cumprimento de 
sentença. 3.32 Desta feita, considerando que há fortes evidências de 
irregularidades nos contratos em questão, torna-se imprescindível a atuação 
deste Tribunal para obstar os possíveis prejuízos ao erário que serão 
perpetrados, caso mantida a prestação dos referidos serviços advocatícios 
pela municipalidade. 3.27 Ressalte-se, todavia, que o Tribunal de Contas 
não está negando o recebimento de honorários por advogados, mas a 
forma de contratação e a remuneração estabelecida no contrato, que estão 

                                                
 
 



  

Estado do Piauí 
Tribunal de Contas 

Processo TC/005918/2017 
Pendente de 

contraditório e julgamento 
  

    

17

em desacordo com as normas legais de direito público. 3.28 Não é 
admissível a remuneração de serviços advocatícios com base em 
percentual sobre as receitas auferidas pelo ente público, sem a 
observância das normas orçamentárias e financeiras decorrentes, com 
as devidas previsões de receitas e despesas. (grifos aditados) 

 
(...) Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia tem 

entendimento pacífico de que é ilícita a fixação de contratos 
advocatícios em que, além dos honorários sucumbenciais fixados em 
Juízo, o escritório ganhe também um percentual do proveito da causa. 
Com efeito, o art. 55, III, da Lei 8.666/93 estabelece que é cláusula 
essencial no contrato administrativo a que estabelece e define o preço (é 
dizer, o valor líquido a ser pago). Assim, nos contratos em que a 
Administração Pública tenha de despender recursos, o preço tem de 
ser certo e preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é 
desconhecido e depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na 
demanda. A Administração até pode firmar contrato em que não 
despenda valor nenhum, e toda a remuneração do escritório seja 
decorrente de honorários sucumbenciais estabelecidos em Juízo. 
Entretanto, se for despender algum valor adicional a título de 
honorários contratuais, este tem de ser pré-definido e certo, 
independente do êxito ou não na demanda. (grifos aditados) 

 
Dentre tantos outros precedentes, assim se manifestou o TCM/BA nos 

Processos TCM nº 65609/10 e nº 65032/08. A posição é tão sedimentada que também 
ensejou a edição dos prejulgados nº 1199 e 1427, no âmbito do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina:  

 
I - SOMENTE É ADMISSÍVEL O CONTRATO DE RISCO (AD EXITUM) NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO 
DESPENDER QUALQUER VALOR, SENDO A REMUNERAÇÃO DO 
CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE OS HONORÁRIOS PELA 
SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA, NOS MONTANTES 
DETERMINADOS PELO JUIZO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO É 
ADMISSÍVEL A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA ONDE ESTEJA PREVISTO QUE O CONTRATADO 
PERCEBERÁ, A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO, UM PERCENTUAL 
SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS PELO ENTE COM AS AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS EXITOSAS PROMOVIDAS PELO 
CONTRATADO, POIS NESTE CASO SERIA IMPERIOSA A INCLUSÃO DE 
CLÁUSULA CONTENDO O VALOR DO CONTRATO E OBSERVÂNCIA 
DAS NORMAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, QUE EXIGEM 
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS.  
II (…) O CONTRATO A SER FIRMADO COM O PROFISSIONAL DO 
DIREITO DEVERÁ TER VALOR FIXO, NÃO PODENDO SE PREVER 
PERCENTUAL SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS PELO ENTE COM AS 
AÇÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS EXITOSAS PELO 
CONTRATADO, SALVO SE A ADMINISTRAÇÃO FIRMAR CONTRATO 
DE RISCO PURO, ONDE NÃO SE DESPENDA NENHUM VALOR COM A 
CONTRATAÇÃO, SENDO A REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO 
EXCLUSIVAMENTE PROVENIENTE DOS HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA, NOS MONTANTES 
DETERMINADOS PELO JUIZO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.  
(Procedimento nº 1.14.001.000106/2016-8) 
RECOMENDAÇÃO MPF-PRM/ILH-GAB 03 N° 05/2016 
 

Dessa forma, como a contratação em análise não se enquadra na modalidade 
risco puro, onde não se despenda nenhum valor fixo na contratação, eis que na mesma 
prevê uma remuneração mensal de R$ 6.000,00, resta evidente a ilegalidade do 
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percentual de 20% sobre todos os valores que forem efetivamente 
cancelados/excluídos/anulados/parcelados e compensados, incluindo a arrecadação 
municipal de Gilbués.  

 
Por relevante, observe-se o disposto no art. 55 da Lei nº 8.666/93, in verbis: 

 
Art.55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
(…) 
III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento. 
(…) 
V – o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 
funcional programática e da categoria econômica. (grifos aditados)  
 

Dessa feita, considera-se ilegal a forma de pagamento prevista, na contratação 
em epígrafe, por descumprir o art. 55 da Lei nº 8.666/93, que estabelece que é cláusula 
essencial no contrato administrativo aquela que estabelece e define o preço (o valor líquido 
a ser pago), bem como o crédito pelo qual correrá a despesa. 

 
Ademais, tem-se que a supracitada ilegalidade gerou recebimentos em favor da 

empresa contratada, superiores em muito ao valor fixo (R$ 6.000,00) estabelecido no 
contrato, e, portanto, perfazendo a quantia de R$ 348.713,77 em 2017, conforme 
demonstrado a seguir: 
 
Figura 12 – Pagamentos em favor da Empresa RB SOUZA RAMOS  

 
 
Dessa forma, tem-se que houve efetivo dano ao erário, na medida em que houve 

pagamentos decorrentes de clausula ilegal, de tal sorte que se pode quantificar o dano 
destacando o valor total recebido pela contratada de R$ 348.713,77, subtraindo do valor fixo 
mensal previsto no contrato de R$ 6.000,00, considerando a data de assinatura do mesmo 
em 03 de fevereiro de 2017, tem-se a remuneração anual fixa regular prevista seria de R$ 
66.000,00. Desta feita, o montante total do dano ao erário objeto desta ocorrência é de 
R$ 282.713,77, valor o qual deve ser imputado em débito ao gestor responsável que 
deu causa à contratação em tratativa.  

 

Tabela 5 
Descrição da Irregularidade Conduta Responsável 

Contratação Irregular por 
Inexigibilidade de Licitação. 
Clausula Contratual Ilegal 

Na condição de Prefeito e ordenador de 
despesa, contratou por inexigibilidade de 
licitação empresa para prestação de 
serviços de assessoria e consultoria. Não 
caracterizada a singularidade prevista na 
legislação. Ilegalidade em Cláusula de 
Pagamento. Imputação de débito no valor 
de R$282.713,77 decorrentes de cláusula 
ilegal.  

Leonardo de Morais Matos 
(Prefeito Municipal) 
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1.1.1.5.  FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 
DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 

Gestora: Aurenivia do Nascimento Ferreira de Oliveira 
Período da Gestão: 01/01 - 31/12/2017 
Responsável Contábil: CONTPLAN LTDA - Responsável CRC/PI:271/0-3 
Controlador: Romulo Ricardo da Silva Paiva (CPF: 608.016.622-49) de fevereiro a outubro 

de 2017; Herlandsen Marques Folha (CPF: 933.395.263-20) novembro e 
dezembro de 2017. 

 
A Secretária Municipal de Educação foi Aurenivia do Nascimento Ferreira de 

Oliveira, CPF: 207.836.633-15, nascida em 20/07/1959, com residência declarada a RFB na 
Rua Geraldino Gabril, Nº 700, Bairro Centro, na cidade de Gilbués/PI.  

 
Foi a secretária que ordenou todas as despesas do FUNDEB, autorizando 

empenhamentos no montante de R$ 8.220.855,13 (32,40% do total empenhado no 
exercício), sendo que desse total R$ 8.140.133,89 foram empenhados para pagamento de 
servidores efetivos e comissionados, bem como não houveram empenhamentos relativos a 
obrigações patronais.  

 
 No exercício em apreço a gestora empenhou e liquidou despesas no 

montante de R$ 8.220.855,13 e pagou apenas R$ 7.768.123,21. Restaram a pagar, 
portanto, R$ 542.731,92 em despesas já liquidadas. Entretanto, ao se verificar as 
disponibilidades financeiras desse Fundo Especial, cuja única conta é a de número 13991-2 
na Agência 1065-0 do Banco do Brasil, que tem aplicação imediata com resgate automático, 
verificou-se que esta apresentava saldo R$ 0,00 na conta corrente e R$ 185.715,74 na 
conta de aplicação, conforme DOCCOMP – 44/2019, fls. 80 a 83. Ante ao exposto, 
verificou-se a existência de R$ 357.016,18 em restos a pagar sem o correspondente 
saldo financeiro, demonstrando falta de responsabilidade fiscal da gestora, de onde 
se pode destacar que não se pode lançar mão dos recursos do FUNDEB repassados 
em 2018 para o pagamento dessas despesas. 
 

 Tabela 6 
Descrição da Irregularidade Conduta Responsável 

Ordenar despesas no exercício 2017 num 
montante de R$ 357.016,18 acima das 

disponibilidades financeiras 

Faltou com a devida 
responsabilidade fiscal ao 
empenhar e promover a 
liquidação de despesas no 
montante de R$ 357.016,18 sem 
a devida disponibilidade 
financeira. 
 

Aurenivia do Nascimento 
Ferreira de Oliveira (Secretária 
Municipal de Educação e 
Gestora do FUNDEB) 
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1.1.1.6. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS 

Gestora: Anne Karoline Benvindo Tavares 
Período da Gestão: 01/01 - 31/12/2017 
Responsável Contábil: CONTPLAN LTDA - Responsável CRC/PI:271/0-3 
Controlador: Romulo Ricardo da Silva Paiva (CPF: 608.016.622-49) de fevereiro a outubro 

de 2017; Herlandsen Marques Folha (CPF: 933.395.263-20) novembro e 
dezembro de 2017. 

 
A Secretária Municipal de Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saúde, foi 

Anne Karoline Benvindo Tavares, CPF: 017.862.593-03, nascida em 07/01/1986, filha de 
Ivete Benvindo Mascarenhas Bertulino, com endereço declarado á RFB na Rua Francisco 
Victor Carneiro Liberato, Nº 1445, Bairro Renato Parente, Cidade Sobral/CE.  

 
ANNE KAROLINE BENVINDO TAVARES foi exonerada do cargo de Secretária 

de Saúde em 03 de novembro de 2017, conforme Decreto Nº 047/2017, publicado na Edição 
MMMCDLI, do dia 07 de novembro de 2017 do Diário dos Municípios, sendo nomeado seu 
substituto o então controlador ROMULO RICARDO DA SILVA PAIVA (CPF: 608.016.622-
49). Entretanto, no Sistema SAGRES, a precitada senhora continuou figurando como 
ordenadora de despesas do FMS, conforme se demonstra a seguir (Figuras 13 e 14):  
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No âmbito do FMS, conforme apresentado a seguir, foram empenhados 
autorizando R$ 4.444.512,58 (17,81% do total empenhado no exercício), sendo que desse 
total R$ 1.701.225,40 foram empenhados para pagamento de servidores efetivos e 
comissionados (3.1.90.11), porém, não sendo registrado qualquer empenhamento para 
obrigações patronais. Desta forma, importa apontar essa irregularidade para os dois 
gestores do Fundo especial aqui em apreço. 

TABELA 7 
PROJETO/AÇÃO FONTE ELEM EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 

020801.10.301.0002.1085 TESOURO 449052 15.932,00 15.932,00 15.932,00 0 
020801.10.301.0002.2033 TESOURO 339014 58.300,28 58.300,28 58.300,28 0 
020801.10.301.0002.2033 SAUDE 339036 26.091,26 26.091,26 26.091,26 0 
020801.10.301.0002.2033 SAUDE 339030 34.526,38 34.526,38 34.526,38 0 
020801.10.301.0002.2033 TESOURO 319016 6.037,14 6.037,14 6.037,14 0 
020801.10.301.0002.2033 TESOURO 339039 154.681,52 154.681,52 152.721,52 1.960,00 
020801.10.301.0002.2033 SAUDE 319011 5.387,75 5.387,75 5.387,75 0 
020801.10.301.0002.2033 TESOURO 339048 62.226,00 62.226,00 62.226,00 0 
020801.10.301.0002.2033 TESOURO 319004 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0 
020801.10.301.0002.2033 TESOURO 339036 167.242,54 167.242,54 167.242,54 0 
020801.10.301.0002.2033 SAUDE 339039 111,2 111,2 111,2 0 
020801.10.301.0002.2033 TESOURO 319011 718.879,61 718.879,61 710.680,86 8.198,75 
020801.10.301.0002.2033 SAUDE 339014 937 937 937 0 
020801.10.301.0002.2033 TESOURO 339030 380.394,92 380.394,92 374.789,41 5.605,51 
020801.10.301.0002.2034 SAUDE 319011 310.638,90 310.638,90 310.638,90 0 
020801.10.301.0002.2034 SAUDE 339036 37.105,20 37.105,20 37.105,20 0 
020801.10.301.0002.2034 TESOURO 319011 74.545,58 74.545,58 74.545,58 0 
020801.10.301.0002.2036 SAUDE 319004 30.898,72 30.898,72 30.898,72 0 
020801.10.301.0002.2036 SAUDE 319016 4.918,90 4.918,90 4.918,90 0 
020801.10.301.0002.2036 SAUDE 339036 124.256,23 124.256,23 124.256,23 0 
020801.10.301.0002.2036 TESOURO 339036 3.734,99 3.734,99 3.734,99 0 
020801.10.301.0002.2036 SAUDE 339039 17.441,96 17.441,96 17.441,96 0 
020801.10.301.0002.2036 SAUDE 339030 198.564,69 198.564,69 195.538,69 3.026,00 
020801.10.301.0002.2036 SAUDE 319011 224.214,08 224.214,08 223.136,53 1.077,55 
020801.10.301.0002.2036 SAUDE 339014 3.935,40 3.935,40 3.935,40 0 
020801.10.301.0002.2037 SAUDE 319004 16.824,02 16.824,02 16.824,02 0 
020801.10.301.0002.2037 TESOURO 339036 10.497,60 10.497,60 10.497,60 0 
020801.10.301.0002.2037 TESOURO 319011 10.775,50 10.775,50 10.775,50 0 
020801.10.301.0002.2037 SAUDE 319011 198.152,85 198.152,85 198.152,85 0 
020801.10.301.0002.2037 SAUDE 339036 273.335,28 273.335,28 273.335,28 0 
020801.10.301.0002.2039 SAUDE 319011 83.786,58 83.786,58 83.786,58 0 
020801.10.301.0002.2039 SAUDE 339036 87.537,42 87.537,42 87.537,42 0 
020801.10.301.0002.2039 TESOURO 319004 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0 
020801.10.301.0002.2039 TESOURO 339036 23.336,36 23.336,36 23.336,36 0 
020801.10.301.0002.2058 SAUDE 339039 526,32 526,32 526,32 0 
020801.10.301.0002.2058 SAUDE 339036 18.814,48 18.814,48 18.814,48 0 
020801.10.301.0002.2058 TESOURO 339036 12.021,00 12.021,00 12.021,00 0 
020801.10.301.0002.2132 TESOURO 339030 34.348,45 34.348,45 34.348,45 0 
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020801.10.301.0002.2132 SAUDE 339030 105.399,06 105.399,06 105.399,06 0 
020801.10.301.0002.2163 TESOURO 339036 11.977,16 11.977,16 11.977,16 0 
020801.10.301.0002.2163 TESOURO 319011 37.636,17 37.636,17 37.636,17 0 
020801.10.301.0002.2163 TESOURO 339014 187,4 187,4 187,4 0 
020801.10.301.0002.2163 SAUDE 339036 279.985,57 279.985,57 279.985,57 0 
020801.10.301.0002.2163 SAUDE 339030 24.542,26 24.542,26 14.286,26 10.256,00 
020801.10.301.0002.2163 SAUDE 339039 20,63 20,63 20,63 0 
020801.10.301.0002.2163 TESOURO 339039 2.957,40 2.957,40 2.957,40 0 
020801.10.301.0002.2163 TESOURO 339030 13.436,42 13.436,42 13.436,42 0 
020801.10.301.0002.2169 SAUDE 339036 30.500,00 30.500,00 30.500,00 0 
020801.10.302.0002.2171 SAUDE 339036 232.148,59 232.148,59 232.148,59 0 
020801.10.302.0002.2171 SAUDE 339030 80.038,25 80.038,25 80.038,25 0 
020801.10.302.0002.2171 SAUDE 339039 10.779,79 10.779,79 10.779,79 0 
020801.10.302.0002.2171 SAUDE 319016 8.610,48 8.610,48 8.610,48 0 
020801.10.302.0002.2171 SAUDE 339014 4.310,20 4.310,20 4.310,20 0 
020801.10.302.0002.2171 TESOURO 339036 14.932,39 14.932,39 14.932,39 0 
020801.10.302.0002.2171 TESOURO 339039 2.892,10 2.892,10 2.892,10 0 
020801.10.303.0002.2035 TESOURO 339030 7.519,42 7.519,42 7.519,42 0 
020801.10.303.0002.2035 SAUDE 339030 64.289,86 64.289,86 64.289,86 0 
020801.10.304.0002.2038 SAUDE 319011 25.069,03 25.069,03 25.069,03 0 
020801.10.304.0002.2038 SAUDE 339030 3.760,60 3.760,60 3.760,60 0 
020801.10.304.0002.2038 TESOURO 319011 2.438,75 2.438,75 2.438,75 0 
020801.10.305.0002.2040 SAUDE 339036 25.611,34 25.611,34 25.611,34 0 
020801.10.305.0002.2040 SAUDE 319011 8.433,10 8.433,10 8.433,10 0 
020801.10.305.0002.2040 TESOURO 319011 1.267,50 1.267,50 1.267,50 0 
020801.10.305.0002.2040 TESOURO 339036 2.811,00 2.811,00 2.811,00 0 
      4.444.512,58     4.444.512,58    4.414.388,77  30.123,81  

 

 
Tabela 8 

Descrição da Irregularidade Conduta Responsável 

Não recolhimento dos encargos 
previdenciários 

Na condição de gestora do FMS e 
ordenadora de despesa, deixar de 
pagar, repassar e recolher 
Contribuições Sociais Previdenciárias. 

Anne Karoline Benvindo 
Tavares 

01/01 a 03/11/2017 

 
 

Tabela 9 
Descrição da Irregularidade Conduta Responsável 

Não recolhimento dos encargos 
previdenciários 

Na condição de gestora do FMS e 
ordenadora de despesa, deixar de 
pagar, repassar e recolher 
Contribuições Sociais Previdenciárias. 

Rômulo Ricardo da Silva 
Paiva  

03/11 a 31/12/2017 
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1.1.2 PROCESSOS APENSADOS/RELACIONADOS 
 

 
1.1.2.1 - PROCESSOS APENSADOS 

 
Informa-se que foram autuadas duas representações do Ministério Público de 

Contas (TC 021843/2017 e 025885/2017) em desfavor do Chefe do Executivo com pedido 
cautelar de bloqueio das contas municipais, e, ainda, que não foi autuada nenhuma 
denúncia no mencionado período. As análises e providências nas representações seguem 
juntadas em cada processo, que redundaram no apensamento ao processo de prestação de 
contas anuais de que trata este relatório.  

 
1.1.2.2 - PROCESSOS RELACIONADOS 

 
Constatou-se a existência de Inspeção Extraordinária (TC 006559/2017), que 

teve por objeto a análise das causas que motivaram a edição do Decreto Municipal de 
Emergência Nº 01/2017 datado de 02/01/2017, com vigência de 60 dias, válido para o 
Município de Gilbués e publicado no dia 3 de janeiro de 2017, Edição MMMCCXLIV do 
Diário dos Municípios.  

 
Após regular instrução, primeiramente, por decisão monocrática datada em 17 

de março de 2017, de lavra do Conselheiro Relator Delano Carneiro da Cunha Câmara, o 
mencionado decreto não foi reconhecido por esta Corte de Contas quanto à legitimidade dos 
seus motivos, decisão ratificada por unanimidade pelo Plenário (Decisão Nº395/17) em 23 
de março de 2017. Em que pese o gestor em sua defesa ter alegado o completo 
atendimento à determinação desta Corte de Contas, quanto a não utilização do decreto em 
tratativa para lançar mão da dispensa de licitação, foi determinado pelo Conselheiro 
relator que a Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal verifique se houve 
contratações no âmbito do Município com fundamento no Decreto de Emergência, 
pelo que após verificação cuidadosa das contratações da Municipalidade, verificou-se 
que não houve avenças fundamentadas no Decreto de Emergência em epígrafe. 
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2 – PODER LEGISLATIVO 

2.1 – CÂMARA MUNICIPAL 

Gestor: Ubiratan Veleda Alves - PRESIDENTE 
Período da Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017 
Responsável Contábil: Israel Tavares de Aguiar (CRC-PI: 6439/0-7) 
Controlador: Leandro Andrade Figueiredo (CPF: 923.440.033-04) 

 

2.1.1 – INGRESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 

Tabela 10 

Meses Prazo Legal Sagres Contábil Sagres Folha Média de Atraso Entrega Atraso Entrega Atraso 
Janeiro 02/05/2017 26/04/2017 0 28/03/2017 0 0 
Fevereiro 15/05/2017 09/05/2017 0 01/05/2017 0 0 
Março 02/06/2017 30/05/2017 0 26/05/2017 0 0 
Abril 03/07/2017 29/06/2017 0 29/06/2017 0 0 
Maio 31/07/2017 18/07/2017 0 18/07/2017 0 0 
Junho 01/09/2017 29/08/2017 0 23/08/2017 0 0 
Julho 02/10/2017 28/09/2017 0 28/09/2017 0 0 
Agosto 31/10/2017 30/10/2017 0 30/10/2017 0 0 
Setembro 01/12/2017 23/11/2017 0 23/11/2017 0 0 
Outubro 02/01/2018 28/12/2017 0 28/12/2017 0 0 
Novembro 30/01/2018 29/01/2018 0 29/01/2018 0 0 
Dezembro 05/03/2018 23/02/2018 0 23/02/2018 0 0 

Fundamentação Legal: art. 33, inciso II, CE/89, Emenda no 006/96 e art. 3o da Resolução TCE no 27/2016. 
 
As informações apresentadas demonstram as situações das entregas das 

prestações de contas mensais apuradas no momento da geração deste Relatório, podendo 
sofrer alterações posteriores. 

 

2.1.2 – PEÇAS AUSENTES 

Não foram enviadas ao Tribunal de Contas as seguintes peças exigidas pela 
Resolução TCE n.º 27/2016: 

 
Tabela 11 

Peça 
Leis, resoluções e/ou outros instrumentos legais que disciplinam: subsídios dos agentes políticos, concessão de 
diárias e ajudas de custo, e ainda, a concessão de subvenções, auxílios e contribuições 
Plano de cargos e salários atualizado 

 

2.1.3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

Tabela 12 
Especificação Valor (R$) 

Saldo Anterior (Em 2016) 123,81 
(+) Caixa 0,00 
(+) Bancos 123,81 
(+) Outras Disponibilidades 0,00 
Saldo Abertura (Em 2017) 123,81 
(+) Caixa 0,00 
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(+) Bancos 123,81 
(+) Outras Disponibilidades 0,00 
(=) Diferença 0,00 
(+) Receita Orçamentária 0,00 
(+) Receita Extra-Orçamentária 1.226.759,63 
(-) Despesa Orçamentária 1.041.143,48 
(-) Despesa Extra-Orçamentária 185.720,27 
(=) Saldo Disponível (C) 19,69 
(+) Caixa (D) 0,00 
(+) Bancos (E) 19,69 
(+) Outras Disponibilidades (F) 0,00 
Diferença (C-D-E-F) 0,00 

 

2.1.4 – DESPESAS 

2.1.4.1.1 – DESPESA TOTAL DA CÂMARA 

O total da despesa da Câmara, incluídos os subsídios dos vereadores e 
excluídos os inativos, foi no montante de R$ 1.041.143,48 (um milhão, quarenta e um mil, 
cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), conforme DOCCOMP – 44/2019, 
fls. 84 e 85, correspondendo a 7,04% do total da receita efetiva do Município no exercício 
anterior, que foi de R$ 14.787.548,28 (quatorze milhões, setecentos e oitenta e sete mil, 
quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos).  

 
Tabela 13 

(A) Total da Receita Efetiva 
do Exercício Anterior - 

R$ 

(B) Total de Despesas da Câmara – 
R$ % (B/A) % Limite 

Legal 
14.787.548,28 1.041.143,48 7,04 7,00 

 
Obs.: Considera-se como receita efetiva o somatório da receita tributária e das 

transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal de 
1988, que no exercício de 2016 foi a seguinte: 

 

Tabela 14 
Receita efetiva do exercício de 2016 Valores (R$) 

Receitas Tributárias 2.193.920,90 
Receitas de Impostos 2.191.029,14 
IPTU 8.674,16 
ISS 1.823.295,59 
ITBI 9.189,77 
IRRF 349.864,62 
Outros Impostos 0,00 
Receita de Taxas 2.896,76 
Receita de Contribuição de Melhoria 0,00 
Receita de Contribuição de Iluminação Pública 147.348,61 
Receitas de Transferência da União 9.480.433,89 
FPM 9.346.661,71 
ITR 101.031,97 
IOF sobre Ouro 0,00 
ICMS/Export. LC No 87/96 (Kandir) 5.207,54 
CIDE 27.532,67 
Apoio Financeiro 0,00 
Receitas de Transferência do Estado 2.965.844,88 
ICMS 2.937.045,52 
IPVA 28.318,58 
IPI/Exportações 480,78 
Outras Receitas 0,00 
Receita da Div. Ativa Trib. de Impostos 0,00 
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Multas e Juros de mora dos Impostos 0,00 
TOTAL 14.787.548,28 

2.1.4.1.2  – DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 

As despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo (ativos, incluindo o 
subsídio dos vereadores) apresentaram o montante de R$ 635.535,96 (seiscentos e trinta e 
cinco reais, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), representando 
57,25% da Receita/Repasse da Câmara Municipal, portanto cumprindo o dispositivo 
constitucional. 

 
Tabela 15 

(A) Repasse para 
Câmara – R$ 

(B) Despesas com Folha de Pagamento – 
R$ % (B/A) % Limite 

Legal 
1.110.063,84 635.535,96 57,25 70,00 

 Fundamentação Legal: art. 29-A, § 1o, da Constituição Federal. 

 

2.1.4.1.3 – DESPESA DE PESSOAL 

O montante das despesas de pessoal do Poder Legislativo (ativos e inativos), no 
exercício, foi de R$ 753.189,61 (setecentos e cinquenta e três mil, cento e oitenta e nove 
reais e sessenta e um centavos), representando 3,21% do Total da Receita Corrente Líquida 
do Município que foi de R$ 23.416.019,91 (vinte e três milhões, quatrocentos e dezesseis 
mil e dezenove reais e noventa e um centavos).  

 
Tabela 16 

(A) Receita Corrente Líquida – R$ (B)  Despesas de Pessoal – 
R$ % (B/A) % Limite 

Legal 
%Limite 

Prudencial 
23.416.019,91 753.189,61 3,21 6,00 5,70 

 Fundamentação Legal: Art. 18 da Lei Complementar Nº 101/2000 – LRF 
 

Diante do exposto, observa-se que o Poder Legislativo, em análise, cumpriu o 
preceituado na legislação vigente.  

2.1.4.1.4  – GASTO COM SUBSÍDIO DE VEREADORES 

O montante gasto com o subsídio dos vereadores foi de R$ 470.400,00 
(quatrocentos e setenta mil e quatrocentos reais), representando 3,34% da Receita Efetiva 
do Município, no período em análise. Desta forma, fica evidenciado o cumprimento ao 
dispositivo legal. 

 
Tabela 17 

(A) Receita Efetiva do Município – 
R$ 

(B)  Gasto com Subsidio 
dos Vereadores – R$ % (B/A) % Limite 

Legal 
14.096.256,51 470.400,00 3,34 5,00 

    Fundamentação Legal: art. 29, VII da CF e EC no 01, de 31/03/92. 
 
Obs.: Considera-se como receita efetiva o somatório da receita tributária e das 

transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal de 
1988, que no exercício de 2017 foi a seguinte: 

 
Tabela 18 

Receita efetiva do exercício de 2017 Valores (R$) 
Receitas Tributárias 1.475.590,46 
Receitas de Impostos 1.467.774,21 
IPTU 34,60 
ISS 1.072.262,91 
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ITBI 57.890,48 
IRRF 337.586,22 
Outros Impostos 0,00 
Receita de Taxas 7.816,25 
Receita de Contribuição de Melhoria 0,00 
Receita de Contribuição de Iluminação Pública 135.180,83 
Receitas de Transferência da União 9.180.630,69 
FPM 9.049.047,10 
ITR 87.502,76 
IOF sobre Ouro 0,00 
ICMS/Desoneração 5.269,68 
CIDE 38.811,15 
Apoio Financeiro 0,00 
Receitas de Transferência do Estado 3.304.854,53 
ICMS 3.291.157,76 
IPVA 13.114,44 
IPI/Exportações 582,33 
Outras Receitas 0,00 
Receita da Div. Ativa Trib. de Impostos 0,00 
Multas e Juros de mora dos Impostos 0,00 
TOTAL 14.096.256,51 

 
Constatou-se que houve não houve variação nos subsídios dos vereadores em 

relação ao recebido no exercício de 2016, conforme demonstrativo abaixo: 
Tabela 19 

(A) Subsídios dos Vereadores em 2016 (B) Subsídios dos Vereadores em 2017 % (B/A) 
4.200,00 4.200,00 0,00 

Fundamentação Legal: art. 29, VI, c/c art. 37, X, da CF/88. 
 

2.1.4.5  - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  

A decisão plenária n.º 2.023/2017, de 07 de dezembro de 2017, determinou que 
os jurisdicionados municipais encaminhassem a esta Corte de Contas a relação de todos os 
veículos locados e, eventualmente, sublocados, com a indicação precisa através da RAZÃO 
SOCIAL/NOME e CNPJ/CPF do beneficiário do contrato com o Poder Público. A Camara 
Municipal de Gilbués, em cumprimento a referida decisão, não enviou a relação de 
veículos locados, embora devidamente intimada a fazê-lo.  

 
Dessa forma, Camara Municipal de Gilbués não atendeu à requisição de 

informações da decisão 2023/2017, portanto, está configurado o descumprimento da 
requisição de informações expedida em atendimento à decisão plenária de n.º 2.023/2017, 
fato que deve ensejar a aplicação de multa ao gestor (art. 206, IV, Regimento Interno 
TCE/PI). 

 

Destarte, na análise das despesas do mencionado órgão, verificou-se que não 
houveram empenhos cadastrados no Sistema Sagres Contábeis relacionados a este tipo de 
despesa.  

 
 

2.1.4.5.1- Responsabilidades Apuradas (em cada item) 
 

Tabela 20 
Descrição da Irregularidade Conduta Responsável 

Não atendimento de requisição do 
Tribunal de Contas  

Omitir-se no dever de prestar 
informações ao Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí 

Ubiratan Veleda Alves 
(gestor) 
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2.1.4.6 – PROCESSOS APENSADOS/RELACIONADOS 

Informa-se que não foram autuados processos e/ou representações relacionados 
à Camara Municipal de Gilbués para Exercício em análise.  

3 – RESUMO 

As tabelas a seguir resumem as ocorrências apontadas: 
 

Prefeitura/FMAS 
 

Tabela 21 
Responsável Irregularidade 

Leonardo de Morais Matos  
(Prefeito Municipal) 

Desempenhar função de administração em empresa privada (item 1.1) 
Fixar residência fora do Município (item 1.1) 
Inconsistência na Declaração de imposto de renda (item 1.1) 
Finalização dos processos licitatórios no sistema Licitações Web com a 
indicação dos licitantes vencedores, bem como ausência de cadastro 
das inexigibilidades e adesões a Registro de Preço no mencionado 
sistema. (item 1.1) 
Omitir-se no dever de prestar informações ao Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí (item 1.1.1.1) 
Na condição de Prefeito e Ordenador da Despesa, permitir, em afronta 
ao edital da licitação, ao entendimento desta Corte de Contas, a 
subcontratação total do objeto constante da Tomada de Preços 
002/2017-TP, com a contratação de empresa de fachada. Ausências 
de nexos entre os recursos aplicados e os correspondentes objetos 
contratados. (item 1.1.1.2) 
Não pagamento ou sub provisionamento os encargos previdenciários 
(item 1.1.1.3) 
Irregularidade na Contratação por Inexigibilidade de Licitação da 
Empresa RB SOUZA RAMOS. Clausula Ilegal. Imputação de Débito 
(item 1.1.1.4) 

 
FUNDEB 
 

Tabela 22 
Responsável Irregularidade 

Aurenivia do Nascimento Ferreira 
de Oliveira (Secretaria de 

Educação) 

Ordenar despesas no âmbito do FUNDEB num montante de R$ 
357.016,18 acima das disponibilidades financeiras (item 1.1.1.5) 

 
FMS 

Tabela 22 
Responsável Irregularidade 

Anne Karoline Benvindo Tavares 
(Secretária de Saúde) 

Não pagamento/recolhimento de obrigações patronais – 01/01 a 
03/11/17 (item 1.1.1.6) 

Rômulo Ricardo da Silva Paiva  
(Secretária de Saúde) 

 

Não pagamento/recolhimento de obrigações patronais – 03/11 a 
31/12/17 (item 1.1.1.6) 

 
Câmara Municipal: 
 

Tabela 20 
Responsável Ocorrências 

Ubiratan Veleda Alves 
(Presidente da Camara) 

Ausências de Peças (item 2.1.2) 
Despesa total da Câmara além do limite legal - 7,04% (item 2.1.4.1.1) 

Despesas com folha de Pagamento da Camara até o limite legal (item 2.1.4.1.2)  

Despesas com pessoal do Poder Legislativo até o limite legal (item 2.1.4.1.3) 
Despesas com subsidio dos vereadores até o limite legal (item 2.1.4.1.4)  
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Omitir-se no dever de prestar informações ao Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí (item 2.1.4.5  ) 

2 – CONCLUSÃO 

Diante do trabalho aqui relatado, a Diretoria de Fiscalização da Administração 
Municipal considera o presente processo em condições de ser submetido à apreciação 
superior e coloca-se à disposição do Sr. Relator Delano Carneiro da Cunha Câmara para os 
esclarecimentos que se fizerem necessários e, assim também, se a douta Câmara de 
Vereadores tiver conhecimento de fatos ou de documentos que alterem estas conclusões, 
poderá encaminhá-los a este Tribunal para que seja procedido o devido reexame. 

 
 
 
 
É o Relatório. 

 
Teresina (PI), 07 de março de 2019. 

 
  

(assinado digitalmente) 
Eudo Ferreira Cabral Júnior 

                   Auditor de Controle Externo 
 

 

 
 

 

 
Visto: 
 
 
 
 (assinado digitalmente) (assinado digitalmente) 
             Eridan Soares Coutinho Monteiro                                     Vilmar Barros Miranda 
 Chefe da DFAM – VII Divisão Técnica Diretor da DFAM 
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