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

Sr. Edmilson Gomes de Souza, Prefeito do Município de Cacimba de Dentro, e da 
Sra. Isabelle Sousa dos Santos, na condição de gestora do Fundo Municipal de 
Saúde, referente ao exercício financeiro de 2016. 

 
O presente feito já foi objeto de análise meritória deste Parquet de 

Contas, por meio do Parecer nº 1356/18, inserto às fls. 3652/3674, tendo, na 
ocasião, esta Representante Ministerial opinado, em resumo, pela: emissão de 
parecer contrário à aprovação das contas anuais de governo do Sr. Edmilson Gomes 
de Souza, Prefeito Constitucional do Município de Cacimba de Dentro, irregularidade 
das contas de gestão do referido Prefeito; irregularidade das contas da Sra. Isabelle 
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Sousa dos Santos Araújo, na condição de gestora do Fundo Municipal de Saúde; 
aplicação de multa e imputação de débito ao ex-Prefeito, recomendações e  
comunicações a outros órgãos acerca de irregularidades constatadas no autos. 

 
Na sequência, o presente processo foi agendado para sessão plenária 

do dia 20/11/2019, no entanto, a pedido do Exmo. Conselheiro Relator, o feto foi 
retirado de pauta para abertura de novo prazo ao Prefeito Municipal e a seu 
advogado para apresentação de defesa.  

 
Citações cumpridas, conforme fls. 3679/2680, seguidas de 

apresentação de defesa às fls. 3685/4137. 
 
Relatório de complementação de instrução às fls. 4148/4172, no qual a 

Auditoria entendeu que algumas das eivas apontadas inicialmente apontadas foram 
sanadas, concluindo, todavia, pela permanência das seguintes: 

 
De responsabilidade do Sr. Edmilson Gomes de Souza: 

 
1)  Abertura de créditos adicionais sem devida indicação dos recursos 

correspondentes, na importância de R$ 176.984,82; 
 
2) Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das 

providências efetivas, no montante de R$ 5.500.159,00; 
 
3) Ocorrência de déficit financeiro ao final do exercício, no valor de R$ 

2.947.899,08;  
 
4) Não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de 

Licitações, na quantia de R$ 998.369,08; 
 
5) Gastos com pessoal acima do limite (54%) estabelecidos pelo art. 20 Lei 

de Responsabilidade Fiscal; 
 
6) Não empenhamento da contribuição previdenciária do empregador, na 

importância de 1.088.987,61; 
 
7) Omissão de valores da Dívida Fundada; 
 
8)  Insuficiência financeira para pagamentos de curto prazo no último ano de 

mandato, no montante de R$ 2.573.008,99; 
 
9) Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, da 

Constituição Federal;  
 
10) Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e 

lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas, no montante de R$ 
3.964.579,45; 
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11) Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e 
lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas, no valor de R$ 2.600,00; 
 
12) Envio intempestivo dos Balancetes Mensais da Prefeitura à Câmara 

Municipal; 
 
13) Realização de despesa sem observância ao Princípio da Economicidade; 
 
14) Ocorrência de irregularidades relativas à admissão de pessoal; 
 
15) Não construção de aterro sanitário municipal, não se enquadrando na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
 
16) Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na 

inconsistência dos demonstrativos contábeis; 
 
17) Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso 

público; 
 
18) Ausência de encaminhamento da programação anual de Saúde ao 

conselho municipal de saúde; 
 
19) Inexistência de controle dos gastos com combustíveis, peças e serviços 

de veículos e máquinas; 
 
20) Ausência ou deficiência dos registros analíticos de bens de caráter 

permanente quanto aos elementos necessários para a caracterização de 
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e 
administração; 

 
21) Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e 

lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas; no montante de R$ 
100.454,00; 

 
22) Descaso da administração municipal com o Patrimônio Público. 
 
 

De Responsabilidade da Sra. Isabelle Sousa dos Santos 
 
- Não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de 
Licitações, no montante de R$ 514.270,88;  
 
- Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na 
inconsistência dos demonstrativos contábeis. 

 
 
Na sequência, o processo retornou a este Ministério Público de Contas, 

para pronunciamento. 
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É o relatório. Passo a opinar. 

 
 
Em retrospectiva, observa-se que o Órgão Auditor apontou a 

ocorrência de diversas irregularidades na gestão do Prefeito Municipal de Cacimba 
de Dentro, e de duas inconformidades na gestão da titular da Pasta da Saúde, todas 
relativas ao exercício de 2016. 

 
As contas em questão também passaram pelo crivo deste Órgão 

Ministerial que opinou, no Parecer Meritório de fls. 3652/3674, pela emissão de 
parecer contrário à aprovação das contas anuais de governo do Sr. Edmilson Gomes 
de Souza, Prefeito Constitucional do Município de Cacimba de Dentro, referentes ao 
exercício de 2016 e pela irregularidade das contas da gestora do Fundo Municipal 
de Saúde, Sra. Isabelle Sousa dos Santos.  

 
Ao compulsar o caderno processual, observa-se que, após o 

pronunciamento meritório deste Parquet, o então Prefeito Municipal veio aos autos 
requerer a abertura de novo prazo para defesa, o qual foi deferido pelo eminente 
Relator do feito.  

 
Após examinar a última documentação acostada pelo defendente, a 

Auditoria acatou em parte os argumentos da defesa, dando por sanadas algumas 
das eivas apontadas no Relatório Inicial. Todavia, concluiu pela permanência da 
grande maioria das irregularidades verificadas nas contas de 2016, assim como pela 
manutenção das falhas de responsabilidade da gestora do Fundo Municipal de 
Saúde.  

 
Segue-se à apreciação individualizada das alegações apresentadas 

pelo ex-gestor municipal. 
 
 
No tocante à abertura de créditos adicionais – suplementares ou 

especiais sem devida indicação dos recursos correspondentes (R$ 
642.274,00), o requerente informa que os créditos suplementares abertos no 
exercício tiveram como fonte de recursos a anulação de dotações e alega que, no 
momento da importação dos decretos para o Sistema de Acompanhamento da 
Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES, foi feito o envio da suplementação 
sem a devida anulação. Por fim, anexou documentação a fim de comprovar o que 
está sendo alegado.  

 
Após examinar os decretos apresentados, a Auditoria observou que 

foram abertos R$ 13.806.920,00, como crédito suplementar e anuladas dotações no 
montante de R$ R$ 13.629.935,18, restando descoberto o valor de R$ 176.984,82, 
isto é, sem fonte de recursos. 
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Assim, embora o gestor tenha demonstrado que houve indicação de 
anulação de dotações como fonte de recursos para abertura dos créditos 
suplementares, o montante de anulações não foi suficiente para cobrir o total dos 
créditos adicionais abertos, remanescendo a quantia de R$ R$ 176.984,82 sem 
fonte de recursos. 

 
Dessa forma, observa-se que o gestor não conseguir afastar por 

completo a irregularidade, de modo que este Parquet reitera os termos do Parecer 
anterior no que toca à eiva em comento. 

 
Com relação à ocorrência de déficit de execução orçamentária, 

sem a adoção das providências efetivas, e de déficit financeiro ao final do 
exercício, observa-se que a própria defesa reconhece que houve déficit 
orçamentário no montante de R$ 440.591,94, atestando que as despesas 
orçamentárias estiveram acima das receitas arrecadadas. 

 
Quanto ao déficit financeiro, os argumentos apresentados pelo gestor 

não trazem um único elemento capaz de modificar o entendimento da Auditoria e 
deste Parquet. Por essa razão, mantêm-se os fundamentos do parecer anterior no 
tocante a estas irregularidades. 
  

A respeito da não realização de processo licitatório, nos casos 
previstos na Lei de Licitações, na quantia de R$ 998.369,08, o defendente alegou 
que algumas contratações se enquadram nas hipóteses de dispensa e de 
inexigibilidade de licitação, acostando aos autos alguns procedimentos, bem como 
decreto de calamidade pública, a fim de demonstrar que as despesas tidas como 
não licitadas foram licitadas ou justificadas. Por fim, salienta que o percentual não 
licitado corresponde a apenas 0,20% da receita orçamentária total. 

 
Destarte, o Órgão de Instrução esclareceu que, embora o gestor tenha 

realizado inexigibilidade de licitação para contratação de serviços jurídicos e 
contábeis, esses procedimentos não atenderam aos requisitos da Lei nº 8.666/93. 
Ademais, ressaltou que o montante remanescente da despesa não licitada (R$ 998. 
369,08), ao contrário do que informou o gestor, corresponde, na realidade, ao 
percentual de 2,72% da despesa orçamentária total.  

 
Quanto às demais despesas, listadas na tabela de fls. 4154/4156 do 

Relatório de Complementação de Instrução, a Auditoria concluiu que permaneceram 
sem justificativa. 

 

A respeito da contratação direta de serviços técnicos contábeis e 
jurídicos, insta tecer aqui algumas considerações. 

 
É sabido que a Lei nº 8.666/93, Estatuto das Licitações e Contratos, 

apresenta hipóteses em que se permite ao Poder Público celebrar ajustes 
diretamente com o particular, independentemente da realização do procedimento 
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licitatório, desde que se enquadrem nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade, 
previstas nos artigos 24 e 25 da referida lei. 

 
No caso dos serviços de assessorias jurídica e contábil, esta Egrégia 

Corte entendia ser possível contratação dessa natureza por meio de procedimento 
de inexigibilidade de licitação, sem exigir efetivamente a comprovação dos requisitos 
estabelecidos no art. 25, II, da Lei nº 8.666/93. No entanto, a partir da emissão do 
Parecer Normativo TC Nº 0016/17 (06/12/2017), os membros deste Tribunal 
adotaram novo posicionamento, defendendo, agora, que tais serviços devem ser 
realizados por servidores efetivos, somente podendo ocorrer a contratação direta 
quando atendidos os requisitos previstos na Lei nº 8.666/93. 

 
Observa-se, portanto, que o entendimento atual desta Corte se 

assemelha ao posicionamento sempre defendido por esta Representante Ministerial, 
no sentido de que os serviços de assessoria jurídica e contábil são inerentes às 
atividades típicas da Administração, devendo, a princípio, serem realizados por 
servidor titular de cargo público provido mediante a prévia aprovação em concurso 
público, ou ainda se enquadrarem ná hipótese prevista no art. 25, inciso II, da Lei 
8.666/93, a qual estabelece que é possível a inexigibilidade de licitação para tais 
casos quando presentes os requisitos da inviabilidade de competição, singularidade 
do serviço e notória especialização, nos seguintes termos: 

 
“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
(...) 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação”; 

 

Portanto, para a caracterização da inexigibilidade de licitação, segundo 
a regra do dispositivo legal supracitado, é necessário o preenchimento de tais 
requisitos. Não basta também que o serviço esteja referido no artigo 13, que 
inclusive prevê serviços de assessoria ou consultoria técnica, mas que o serviço 
técnico possua natureza singular e seja de um grau de especialização de tal 
complexidade que não possa ser desempenhado por qualquer profissional da área, 
mas por aquele profissional com notória especialização, nos termos legalmente 
exigidos, de forma a afastar a possibilidade de concorrência. 

 
Nesse sentido, merece destaque a lição do professor Antônio Roque 

Citadini1: 
 
 

                                                 
1 CITADINI, Antônio Roque. Comentários e jurisprudência sobre a lei das licitações. 3. ed. São Paulo: 
Max Limonad, 1999. 
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“Além da comprovação de que a empresa ou profissional sejam 
notoriamente especializados, aptos, portanto, a desempenhar os 
serviços listados no art.13 desta lei, será necessário que o objeto 
a ser contratado seja de natureza singular. 
(...) 
A singularidade do serviço a ser contratado é requisito 
indispensável para se poder justificar a contratação direta com 
empresa ou profissional notoriamente especializado. Se o serviço 
objeto da contratação for rotineiro, comum, sem exigência de 
qualquer conhecimento ou técnica de maior complexidade, não há 
razão para a sua contratação sem licitação. Não basta, portanto, 
que a empresa seja de especialização notória no mercado; é 
preciso, também, que o objeto do contrato venha a requerer 
conhecimento ou técnica especiais e individualizadores para 
que se possa contratar diretamente. (grifou-se) 

 
 

Reforçando este entendimento, salienta o ilustre jurista Marçal Justen 
Filho2 que “sempre que não se configurar um serviço singular e que qualquer 
profissional em condições normais (ou seja, profissional habilitado) puder atender 
satisfatoriamente ao interesse público, é incabível a contratação direta por 
inexigibilidade”. 

 
No caso em apreço, observa-se que não ficou cabalmente 

demonstrado o caráter singular do serviço, nem tampouco que este exige que o 
profissional detenha notória especialização, porquanto dos autos se infere que os 
serviços contratados correspondem a atividades rotineiras, podendo, serem 
realizadas por qualquer profissional da área contábil e jurídica, devidamente 
habilitado. 

 
Dessa maneira, entende esta Representante Ministerial que as 

referidas contratações, realizadas por meio de Inexigibilidade de licitação, mostram-
se irregulares, impondo-se recomendação à Administração da Prefeitura Municipal 
no sentido de conferir estrita observância às normas previstas na Lei nº 8.666/93 e 
ao Parecer Normativo PN-TC nº 0016/17, quando das futuras contratações de 
assessorias técnicas, sob pena de responsabilidade. 

 
Quanto às demais despesas relacionadas pela Auditoria como não 

licitadas, este Parquet entende que deve ser aplicada multa ao responsável, por 
desrespeito a mandamento legal (Lei nº 8.666/93), sem prejuízo de recomendação 
para que cumpra estritamente os preceitos normativos atinentes à matéria. 

 
No que concerne a gastos com pessoal acima do limite (54%) 

estabelecidos pelo art. 20 Lei de Responsabilidade Fiscal, a defesa reconhece o 
não cumprimento da norma, no entanto explica que o excesso se deu em razão do 

                                                 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 11. ed. São 
Paulo: Dialética. 2005, 
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crescimento da despesas com folha de pagamento do magistério e afirma que 
adotou medidas visando corrigir a eiva.  

 
Destarte, ao compulsar os autos, verifica-se que não há nos autos 

documento indicativo da adoção de providências no sentido de proceder à 
eliminação do percentual excedente, nos moldes do art. 23 da LRF, o qual 
estabelece que:  

 
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão 
referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo 
artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual 
excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres 
seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, 
entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 
da Constituição. 

 
 

Sendo assim, não há que se falar em saneamento da mácula, restando 
evidente o desrespeito aos ditames da legislação fiscal, concorrendo para a 
acentuação do desequilíbrio orçamentário municipal, de modo que deve implicar em 
inequívoca reflexão negativa nas presentes contas, bem como na aplicação da multa 
prevista na Lei Orgânica desta Corte, e ainda em recomendação expressa no 
sentido da adoção de medidas de ajuste. 

 
Em relação ao não empenhamento da contribuição previdenciária 

do empregador, na importância de R$ 1.088.987,61, o gestor apresentou, nesta 
oportunidade, uma nova memória de cálculo das obrigações patronais pagas, 
incluindo um ajuste no valor de R$ 424.608,97, acrescentando que a Casa 
Legislativa empenhou e pagou, em obrigações patronais, no exercício de 2016, o 
montante de R$ 2.259.901,15, equivalente a 78,06% do total das obrigações 
estimadas, tendo o saldo remanescente sido objeto de parcelamento.  

 
Apesar das alegações expostas, o Órgão Auditor ressaltou que o 

ajuste informado como realizado pela defesa não foi comprovado nos autos, além de 
não ter acatado a justificativa de parcelamento de débito das contribuições 
previdenciárias atrasadas como suficiente para sanar a falha. 

 
De fato, o termo de parcelamento do saldo devedor das obrigações 

previdenciárias não afasta a eiva, uma vez que o repasse tempestivo das 
contribuições previdenciárias é imperativo legal, além de ser necessário para a 
manutenção do sistema previdenciário. Destaque-se, por oportuno, que o 
pagamento em atraso atrai prejuízo ao erário, em razão do pagamento de multas e 
juros. 

 
Portanto, as alegações da defesa, quanto a este ponto, não merecem 

prosperar, devendo repercutir negativamente na valoração das presentes contas. 
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No que concerne à Insuficiência financeira para pagamentos de 
curto prazo no último ano de mandato, no montante de R$ 2.573.008,99, 
observa-se que os argumentos trazidos pelo gestor nesta oportunidade não 
modificaram em nada o entendimento inicial da Auditoria. 

 
Este Órgão Ministerial, assim como o Órgão de Instrução, entende que 

a diferença não paga na Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP e o saldo não 
recolhido das obrigações previdenciárias também são de curto prazo, tendo sido 
contraídas no último ano do mandato, e por essa razão devem ser somadas aos 
restos a pagar, totalizando R$ 6. 324.314,42 de passivo.  

 
Tendo em vista que as disponibilidades financeiras da Prefeitura, ao 

final do exercício, correspondiam a apenas R$ 3.751.305,43, é inafastável o fato de 
que não havia saldo financeiro suficiente para cobrir as despesas de curto prazo. 

 
Portanto, este Órgão Ministerial ratifica a fundamentação contida no 

pronunciamento anterior em relação a esta irregularidade. 
 
 
Com relação aos repasses ao Poder Legislativo em desacordo com 

o art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal, verifica-se que o gestor reconhece que 
não atendeu ao comando constitucional no tocante a esta obrigação, portanto, 
mantem-se o entendimento consignado no anterior Parecer Meritório no tocante a 
este ponto. 

 
A respeito da realização de despesas consideradas não 

autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou 
ilegítimas3, no valor de R$ 3.964.579,45, o gestor aduz que a irregularidade não é 
de sua competência, pois, segundo ele, não se encontrava no comando da 
Prefeitura quando a Receita Federal entregou o documento IP 00069976/2017 em 
22/02/2017 (intimação para pagamento, referente a um saldo devedor da GFIP, 
apurado no final do exercício de 2016). 

 
Contudo, o argumento apresentado pelo defendente não procede, uma 

vez que era de sua responsabilidade enviar as informações corretas para Receita 
Federal, bem como realizar o pagamento integral das obrigações trabalhistas. 

 
No que se refere à realização de despesas consideradas não 

autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou 
ilegítimas4, no valor de R$ 2.600,00, o ex-Prefeito afirma que a irregularidade é 
improcedente, pois o posto de saúde foi inaugurado e, de imediato, precisou 
contratar serviços de manutenção e conservação do bem público. 

                                                 
3 Refere-se ao não recolhimento do valor de R$ 3.964.579,45 relativos à Guia de Recolhimento do 
FGTS e de Informações à Previdência – GFIP. 
4 Despesas com pagamentos aos senhores Eriberto Gonçalves Ramos e Cláudio Adilson de Lima, 
referentes à prestação de serviços sem comprovação no Posto de Saúde Lagoa D’àgua. 
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No entanto, o Órgão Auditor realizou diligência no local e foi possível 

constatar que o referido prédio nunca entrou em funcionamento, visto que não foram 
apresentados registros de atendimento da população, das atividades desenvolvidas 
pelo quadro médico e de enfermagem, folhas de ponto, etc.. Ao contrário, constatou-
se um completo estado de abandono e sinais de deterioração da edificação, 
conforme se observa nas imagens constantes no Documento TC n° 62085/2018. 

 
Em razão dessas constatações, as despesas com pagamentos dos 

prestadores de serviço Srs. Eriberto Gonçalves Ramos e Cláudio Adilson de Lima, 
nos valores respectivos de R$ R$ 1.900,00 e R$ 700,00 mostram-se irregulares e 
sem comprovação da prestação dos serviços, ensejando ressarcimento aos cofres 
municipais pelo agente causador do dano, no total de R$ 2.600,00. 

 
Com relação ao envio intempestivo dos Balancetes Mensais da 

Prefeitura à Câmara Municipal, os argumentos expostos não justificam o atraso no 
envio, mantendo-se, portanto, o entendimento exarado no Parecer anterior quanto a 
esta falha. 

 
No tocante à irregularidade relativa à admissão de pessoal5, o 

defendente informou, em suma, que determinou a volta da servidora em situação 
irregular à função de origem em meados do mês de outubro, bem como determinou 
a instauração do competente processo administrativo disciplinar (PAD). 

 
Ocorre, contudo que o gestor não apresentou nos autos documentos 

que esclarecem o motivo pelo qual a servidora foi colocada como efetiva na folha de 
pagamento da Prefeitura entre os meses de outubro a dezembro de 2016. 
Entretanto, a Auditoria verificou no Sistema de Acompanhamento da Gestão dos 
Recursos da Sociedade – SAGRES que a senhora Maria das Dores P. da Silva 
recebeu pagamentos por serviços prestados à municipalidade como zeladora de 
prédio público entre 2009 e 2010 e que, nos exercícios de 2009 a 2015, ela não 
apareceu nos quadros da Prefeitura como efetiva. 

 
Infere-se, portanto, que a situação da servidora em comento 

permanece sem esclarecimentos, de modo que este Parquet reitera os termos do 
parecer meritório exarado às fls. 3652/3674 quanto a esta irregularidade. 

 
A respeito da ausência ou deficiência dos registros analíticos de 

bens de caráter permanente quanto aos elementos necessários para a 
caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda 
e administração o gestor informa que foram anexados ao presente processo 
documentação que comprova os bens registrados, entretanto, a Unidade de 

                                                 
5 A falha refere-se à existência de servidora (Maria das Dores P. da Silva, Auxiliar Administrativo), 
lotada no Gabinete do Prefeito, mas recolocada irregularmentena folha de pagamento da Prefeitura 
como efetiva, a partir do mês de outubro de 2016. 
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Instrução destaca que durante a inspeção no local foi solicitado o controle 
patrimonial efetivo, bem como o inventário atualizado dos bens pertencentes à 
Prefeitura, mas tais documentos não foram apresentados no momento da diligência, 
nem na ocasião da defesa. 

 
Por essa razão, este Órgão Ministerial ratifica a fundamentação contida 

no pronunciamento anterior em relação a este ponto. 
 
Quanto à realização de despesas consideradas não autorizadas, 

irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas6, no valor 
total de R$ 100.454,00, o gestor afirma que o auto de infração do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente – IBAMA se refere ao exercício de 2001, com data de início de 
pagamento em 06/10/2010, anexando aos autos vasta documentação (auto de 
infração, cópia da sentença do acordo de pagamento, notas de empenho, etc). 
Contudo, a documentação apresentada não elide a inconformidade, ao contrário, só 
confirma que o Município há tempo vem tendo dispêndios com pagamento de multas 
aplicadas pelo IBAMA, como também revela a ausência de uma política de 
preservação do meio ambiente e de compromisso com a construção do aterro 
sanitário do Município durante a gestão do Senhor Edmilson Gomes de Souza. 

 
Portanto, a mácula em comento subsiste.  
 
No que se refere às irregularidades abaixo listadas, de 

responsabilidade do ex-Prefeito Municipal, observa-se que não houve 
pronunciamento da defesa sobre tais itens. Por sua vez, considerando que já foram 
objeto de análise por parte deste Parquet, mantém-se as considerações 
consignadas no Parecer anterior. 

 
- Omissão de valores da dívida fundada 
- Realização de despesa sem observância ao princípio da economicidade 
- Não construção de aterro sanitário municipal, não se enquadrando na 
Política Nacional de Resíduos Sólido 
- Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na 
inconsistência dos demonstrativos contábeis; 
- Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso 
público; 
- Ausência de encaminhamento da programação anual de Saúde ao conselho 
municipal de saúde 
-  Inexistência de controle dos gastos com combustíveis, peças e serviços de 
veículos e máquinas; 
- Descaso da administração municipal com o Patrimônio Público. 
 

 

                                                 
6 Relativamente a pagamento de multas devidas ao IBAMA, por danos ao meio ambiente,  no valor total de R$ 

100.454,00 
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No tocante às eivas remanescentes de responsabilidade da ex-gestora 
do Fundo Municipal de Saúde, Senhora Isabelle Sousa dos Santos Araújo (não-

realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações e 
registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência 
dos demonstrativos contábeis), tendo em vista que não houve manifestação por 
parte da interessada, reitera-se a fundamentação contida no Parecer anterior, em 
relação às referidas irregularidades.  

 
 
Ante o exposto, esta Representante Ministerial RATIFICA, em parte, o 

Parecer Meritório de fls. 1356/18 (fls. 3652/3674), opinando pela: 
 
 

 1) EMISSÃO DE PARECER CONTRÁRIO à aprovação das contas 
anuais de governo do Sr. Edmilson Gomes de Souza, ex-Prefeito 
Constitucional do Município de Cacimba de Dentro, referentes ao 
exercício de 2016; 

 
 2) IRREGULARIDADE DAS CONTAS DE GESTÃO do mencionado 

gestor, referente ao citado exercício; 
 
 3) IRREGULARIDADE das contas da Sra. Isabelle Sousa dos Santos 

Araújo, na condição de gestora do Fundo Municipal de Saúde, relativas 
ao exercício de 2016, em face da realização de despesas sem licitação 
em montante bastante considerável; 

 
 4) DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL dos preceitos da Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), por parte do Chefe do 
Executivo Municipal, relativamente ao exercício de 2016;  

 

 5) APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Edmilson Gomes de Souza, 
Prefeito Municipal, e a Sra. Isabelle Sousa dos Santos, gestor do 
Fundo Municipal de Saúde, com espeque no art. 56, II, da Lei Orgânica 
desta Corte (LC 18/93), em virtude do cometimento de infração a 
normas legais, conforme indicado no corpo deste Parecer; 

   
6) IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ao Sr. Edmilson Gomes de Souza, ex-
gestor do Município de Cacimba de Dentro, em face das 
irregularidades e no valor a elas pertinentes, conforme apurado pela 
ilustre Auditoria: a) divergências no pagamento da GFIP, no valor de 
R$ 3.954.579,45 e b) despesas referentes à prestação de serviços não 
comprovados, na quantia de R$ 2.600,00; 

 
 7) DETERMINAÇÃO ao Prefeito Municipal de Cacimba de Areia para 

proceder ao desligamento da Sra. Maria das Dores Pereira da Silva do 
serviço público municipal, caso ainda se encontre como integrante da 

Impresso por convidado em 25/08/2020 11:20. Validação: BC71.3C29.89CC.5501.0171.0430.B27F.52AF. 
Parecer. Proc. 05459/17. Data: 27/07/2020 10:49. Responsável: Elvira S. P. de Oliveira.

4186

4186



 
ESTADO DA PARAÍBA 

TRIBUNAL DE CONTAS 
                                                                      MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

13 

folha de pagamento do município, sem prejuízo de lhe ser resguardado 
o devido processo legal; 

 
8) RECOMENDAÇÃO à Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro no 
sentido de:  
 
a) Guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, 
sobremodo, no que tange aos princípios norteadores da Administração 
Pública, ressaltando-se aqui o da legalidade, o da economicidade, o da 
transparência e o da boa gestão pública, bem como obedecer 
estritamente às normas constitucionais relativas ao repasse de 
duodécimo ao Poder Legislativo Municipal;  
 
b) Conferir a devida obediência às normas consubstanciadas na Lei 
4320/64, na Lei 8.666/93, na Lei Complementar 101/2000 (LRF), bem 
como às normas de natureza previdenciária, fim de evitar a repetição 
de eivas constatadas nas presentes contas;  
 
c) Alertar-se para proceder à admissão e contratação de pessoal nos 
estritos moldes legalmente estabelecidos, conforme delineado no 
presente Parecer. 
 
9) COMUNICAÇÃO à Receita Federal do Brasil acerca do não 
recolhimento da contribuição previdenciária, constatado no presente 
feito, para adoção das providências que entender cabíveis, a vista de 
suas competências. 
 
10) REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
acerca dos fortes indícios da prática de atos de improbidade 
administrativa e de ilícito penal, inclusive licitatório, constatados nos 
presentes autos, para fins de adoção das providências que entender 
cabíveis, à vista de suas competências. 
 
 
É o Parecer. 
 
 
João Pessoa, 27 de julho de 2020. 
 

 
 
 
 

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

 kcba 
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