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 Processo nº 4277/2014 – TCE/MA

Natureza: Tomada de Contas Anual de Gestores dos Fundos Municipais

Entidade: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de
Brejo de Areia/MA

Exercício financeiro: 2013

Responsáveis: Ludmila Almeida Silva Miranda, Prefeita, CPF nº 206.586.213-00, residente e domiciliada na Rua Manoel Alves Abreu, nº 181, Centro,
Bacabal/MA, CEP nº 65.700-000; Cleane Souza Lima, Secretária Municipal de Educação, CPF nº 821.679.073-20, residente e domiciliada na Rua
Pintos, nº 15, Centro, Brejo de Areia/MA, CEP nº 65.315-000 e Antônio de Jesus Sousa da Silva, Secretário Municipal de Finanças, CPF nº 476.594.753-
04, residente e domiciliado na Rua Manoel Alves de Abreu, nº 181, Centro, Bacabal/MA, CEP nº 65.700-000.

Procuradores constituídos: Elisaura Maria Rayol de Araújo, OAB/MA nº 8307; Silas Gomes Brás Júnior, OAB/MA nº 9837; Raimundo Erre
Rodrigues Neto, OAB/MA nº 10599; Lays de Fátima Leite Lima, OAB/MA nº 11263 e Mariana Barros de Lima, OAB/MA nº 10876.

Ministério Público de Contas: Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis

Relator: Conselheiro Edmar Serra Cutrim

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ANUAL DE GESTORES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA/MA.
EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS. JULGAMENTO REGULAR COM RESSALVAS. APLICAÇÃO DE MULTA.
ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS À SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO – SUPEX-TCE/MA E À PROCURADORIA-
GERAL DO ESTADO PARA OS FINS LEGAIS. REMESSA DAS CONTAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA/MA PARA OS
FINS LEGAIS. ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DOS AUTOS NESTE TCE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de análise e julgamento da Tomada de Contas Anual de Gestores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Brejo de Areia/MA, no exercício financeiro de 2013, de responsabilidade das
Senhoras Ludmila Almeida Silva Miranda (Prefeita) e Cleane Sousa Lima (Secretária de Educação) e do Senhor Antônio de Jesus Sousa Silva (
Secretário de Finanças), gestores e ordenadores de despesas.

2. A análise da Tomada de Contas em apreço contemplou as áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, sendo utilizados para
obtenção das evidências procedimentos de auditoria e observados, principalmente, os Princípios da Legalidade, Legitimidade e Economicidade, dentre
outros.

3. A Unidade Técnica de Controle Externo – UTCEX após análise destas contas, emitiu o Relatório de Instrução n° 17000/2014 - UTCEX – SUCEX
19, que apontou irregularidades, ficando evidenciada a inobservância às normas, legais e regulamentares na execução do orçamento público do referido
Fundo e o não cumprimento satisfatório dos programas previstos na lei orçamentária anual, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

4. Assim, ante o disposto no art. 5º inciso LV, da Constituição Federal de 1988 e o art.127 da Lei nº 8.258/2005, os responsáveis foram citados pelo
Relator anterior, com prazo de 30 (trinta) dias, para apresentarem alegações de defesa ou razões de justificativas, ocasião em que foi encaminhada cópias
integrais do relatório técnico em epígrafe, contendo todas as irregularidades constatadas, cuja documentação foi recebida, conforme Aviso de
Recebimento (AR), constantes nos autos.

5. Apresentada as defesas, todas as documentações foram encaminhadas à análise técnica, tendo como resultando o Relatório Conclusivo nº 2562/2021 –
Liderança de Fiscalização nº 11, onde, das justificativas e documentos apresentados pelos responsáveis, concluiu:

(…)

III – CONCLUSÃO.

Da análise das contestações de DEFESA, interposto pelos jurisdicionados, nos Autos do processo TCE 4662/2014, resultou considerarmos que:

Com fulcro nas diretrizes aprovadas na Sessão Plenária TCE-MA do dia 11 de janeiro de 2017 e Ordem de Serviço SECEX nº 01 de 07 de março de
2017, o RIT nº 17000/2014 UTCEX / SUCEX 19 não apresenta ocorrências que resultaram danos ao erário nem falha grave.

No MÉRITO, restam MANTIDAS as seguintes ocorrências:

1. Ausência de nota fiscal referente despesa com reforma das Escolas Pedro II, S. João dos patos, Presidente Médice, Igarapé do Meio e Contro Alves
(Bela Vista) no valor de R$ 124.305,20 (item III 2.3 “b.2d” do RIT – item 09 deste Relatório de Defesa).

2. Gestão de pessoal / folhas de pagamento: Verificou-se que não foi encaminhado na tomada de contas do FUNDEB, arquivo 3.02.05, as folhas de
pagamento dos professores efetivos e contratados relativa ao mês de dezembro de 2013 (item III 4.1 do RIT – subitem 6 do item 11 deste Relatório de
Defesa).

3. Contratação temporária (item III 4.3 do RIT – item 13 deste Relatório de Defesa).
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Ocorrências:

1. A Lei Municipal nº 05/2013, de 04 de janeiro de 2013 que autoriza a contratação de pessoal temporário para atender casos de excepcional interesse
público, não contempla a tabela remuneratória e a relação dos servidores contatados nesta situação no exercício;

2. Verificou-se que as folhas de pagamento dos professores e pessoal administrativo contratados contabilizados indevidamente na rubrica orçamentária
3.1.90.11 (Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil), durante o exercício de 2013, em vez de serem contabilizadas na rubrica orçamentária
3.1.90.04 – Contratação por tempo determinado;

3. Verificou-se professores e pessoal administrativo contratados sem concurso público (efetivação, art. 37, inciso II) ou por tempo determinado (art. 37,
inciso IX), estando em desacordo com o art. 37 da Constituição Federal/

4. Ausência de comprovação de publicação dos atos de contratações no município no exercício financeiro de 2013.

É o que nos cumpre informar.

[…]

6. Diante de tais circunstâncias, foram os autos encaminhados ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, com vista ao seu pronunciamento
regimental, cujo Parecer nº 2108/2021/ GPROC3/PHAR, de lavra do Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis, no qual levou em consideração as
diretrizes institucionais estabelecidas pelo Pleno do TCE – MA e normas internas da SECEX para o exercício de referência (Sessão Plenária TCE-MA
do dia 11 de janeiro de 2017 e Ordem de Serviço SECEX nº 01 de 07 de março de 2017), assim opinou:

(…)

Diante dos exames aplicados nos atos de gestão praticados pelos responsáveis no exercício de 2013, em obediência ao artigo 21 da LOTCE – MA,
pontuou-se pelo correto cumprimento das normas legais e regulamentares pertinentes, consubstanciadas nas comprovações quanto à legitimidade dos
documentos contábeis que deram origem às peças que compõem o processo e, ainda, quanto aos índices que demonstram os resultados da gestão
administrativa, orçamentária e financeira, com exceção das inconsistências elencadas, nos itens 4.1 e 4.3 do Relatório Técnico n.º 17000/2014.

Com efeito, conquanto não tenham os gestores logrado sanarem as impropriedades acima indicadas, entende-se que as referidas falhas não conduzem ao
julgamento pela irregularidade das contas em foco, sendo recomendável que as contas de responsabilidade dos jurisdicionados sejam julgadas regulares
com ressalvas, ante a inobservância de exigências meramente formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao
erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos.

Somado a isso, considerando as disposições da ORDEM DE SERVIÇO – SECEX N.º 1/2017, ratificada pelo Pleno na sessão do dia 08/03/2017 e
subsidiada na Resolução ATRICON n. 01, de 06 de agosto de 2014, a Unidade Técnica manifestou-se no sentido de que a defesa apresentada sanou as
irregularidades de grande vulto, não restaram mantidas irregularidades que culminam na imputação de débito aos responsáveis.

Ante o exposto, considerando os elementos probatórios constantes nos autos, é que este Ministério Público de Contas opina pela regularidade com
ressalvas das contas referentes ao exercício financeiro de 2013, nos termos do art. 21 da LOTCE – MA.

É o parecer.

[…]

7. É o Relatório, no essencial.

V O T O

8. Cumpre primeiramente ressaltar, que o processo aqui analisado transcorreu de forma regular, com a observância da garantia constitucional do devido
processo legal e da ampla defesa, consoante dispõe o art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988.

9. Verificou-se que, as Senhoras Ludmila Almeida Silva Miranda (Prefeita) e Cleane Sousa Lima (Secretária de Educação) e o Senhor Antônio de Jesus
Sousa Silva (Secretário de Finanças), gestores e ordenadores de despesas, foram devidamente citados (LOTCE/MA art.127, § 3º), e apresentaram suas
alegações de defesa, conforme constatação feita pela Unidade Técnica em sede defesa por meio do Relatório Conclusivo nº 2562/2021-Liderança de
Fiscalização nº 11, no qual ficou evidenciado que remanescem 03 (três) falhas de natureza formal, contidas nos itens:(item III 2.3 “b.2d” do Relatório de
Instrução (RI) n° 17000/2014 - UTCEX – SUCEX 19;  item III 4.1 do RI e item III 4.3 do RI).

10. Cumpre esclarecer que a irregularidade referente a ausência de nota fiscal referente a despesa com reforma das Escolas Pedro II, S. João dos Patos,
Presidente Médice, Igarapé do Meio e Contro Alves (Bela Vista) no valor de R$ 124.305,20 (item III 2.3 “b.2d” do RIT – item 09 deste Relatório de
Defesa) fora sanada pelos responsáveis, visto que consta na defesa dos mesmos a respectiva nota fiscal eletrônica, conforme abaixo, embora o setor
técnico tenha mencionado o contrário.

 

 

 



Assinado eletrônicamente pelo Conselheiro Edmar Serra Cutrim em 04/08/2021.
Página 3 de 4

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sendo assim, analisando o mérito das contas, constatamos que as irregularidades remanescentes na Tomada de Contas Anual de Gestores do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Brejo de Areia/MA,
no exercício financeiro de 2013, são de natureza formal, ante a ausência de má-fé, dolo e dano ao erário por parte dos gestores responsáveis.

12. Como é sabido, no processo de contas o ônus de provar a boa e regular aplicação dos recursos públicos é e sempre será do gestor que os administra.
Mas isso não retira desta Corte, o dever de ao analisar as contas, descrever de forma clara, transparente e individualizar as condutas, porque não dizer, se
as irregularidades são de caráter formal ou material, causadora de dano ao erário, ensejadoras de multa e/ou passíveis de recomendação.

13. Dessa forma, no que pertine as impropriedades apontadas pelo setor técnico, entendo que as mesmas devem ser consideradas de natureza formal, haja
vista a ausência de má-fé e de prejuízo inequívoco a Administração Pública, devendo ser aplicada quando muito, multa aos responsáveis, em
consonância ao princípio da proporcionalidade e nos termos dos artigos 21 e 67 da Lei nº 8.258/2005, que assim preceituam:

[…]

Art. 21. As contas serão julgadas regulares com ressalva quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não
resulte dano ao erário, embora ensejadora de multa, quando for o caso.

[.…]

Art. 67. O Tribunal poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada na forma prescrita no § 1.º deste artigo, aos responsáveis por
contas e atos adiante indicados:

I – contas julgadas regulares com ressalva, quando for o caso.

[…]

14. E. Corte, nesse mesmo sentido colho o aresto do Superior Tribunal de Justiça - STJ, órgão este competente para interpretar a norma federal, ao julgar
o REsp nº 213994 MG1, entende que não havendo enriquecimento ilícito e nem prejuízo ao erário, mas inabilidade do administrador, não cabem as
punições previstas na Lei nº 8.429/1992, notadamente porque a lei alcança o gestor desonesto e não o inábil. Vejamos:

[…]

EMENTA: ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE DE PREFEITO - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Não havendo enriquecimento ilícito e nem prejuízo ao erário municipal, mas inabilidade do administrador, não cabem
as punições previstas na Lei nº 8.429/92. A lei alcança o administrador desonesto, não o inábil. Recurso improvido. (g. nosso)

[…]

15. Por fim, o que se observa pelo conjunto da obra nesta tomada de contas são erros e acertos da Administração Pública Municipal, que em juízo
proporcional, não são hábeis em qualidade e quantidade para ensejar o julgamento irregular das contas. Sendo assim, as falhas remanescentes não são
capazes de levar as contas ao julgamento irregular, tendo em vista a ausência de dolo e má-fé dos responsáveis, estando de acordo com a ORDEM DE
SERVIÇO – SECEX nº 1/2017 (ratificada em Pleno na Sessão do dia 08.03.2017). Ademais, as irregularidades ainda persistentes não denotam atos
dolosos de improbidade administrativa, não gerando ao meu entender prejuízo ao erário, devendo a atinente tomada de contas ser julgada regular com
ressalvas, nos termos do art. 21 da Lei nº 8.258/2005, com aplicação de multa e recomendações de praxe.

16. Face ao exposto, ante a informação da Unidade Técnica e acolhendo o Parecer do Ministério Público de Contas, VOTO, para que esta Corte de
Contas decida:
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16.1. Julgar regular com ressalvas a Tomada de Contas de Gestores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Brejo de Areia/MA, no exercício financeiro de 2013, de responsabilidade
das Senhoras Ludmila Almeida Silva Miranda (Prefeita) e Cleane Sousa Lima (Secretária de Educação) e do Senhor Antônio de Jesus Sousa Silva (
Secretário de Finanças), gestores e ordenadores de despesas, com fundamento no art. 21 da Lei nº 8.258/2005, c/c o art. 191, inciso II, do Regimento
Interno do TCE, pela observância parcial de normas constitucionais, legais e regulamentares a seguir descritas;

16.2. Aplicar aos responsáveis, Senhoras Ludmila Almeida Silva Miranda e Cleane Sousa Lima e ao Senhor Antônio de Jesus Sousa Silva, a multa de
R$ 3.000,00 (três mil reais), solidariamente, com fulcro no art. 67, incisos I e III, da Lei 8.258/2005, c/c o art. 274, incisos I e III, do Regimento Interno
do TCE, a ser recolhida ao erário estadual, sob o código de receita 307 – Fundo de Modernização do TCE/MA (FUMTEC), no prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da publicação oficial do acórdão, em razão das irregularidades remanescentes apontadas no Relatório de Instrução (RI) n° 17000/2014 –
UTCEX-SUCEX 19, a seguir:

16.2.1. Gestão de pessoal / folhas de pagamento: Verificou-se que não foi encaminhado na tomada de contas do FUNDEB, arquivo 3.02.05, as folhas de
pagamento dos professores efetivos e contratados relativa ao mês de dezembro de 2013 (item III 4.1 do RI) – Multa de R$ 600,00 (seiscentos reais);

16.2.2. Contratação temporária (item III 4.3 do RI). Ocorrências: 1. A Lei Municipal nº 05/2013, de 04 de janeiro de 2013 que autoriza a contratação de
pessoal temporário para atender casos de excepcional interesse público, não contempla a tabela remuneratória e a relação dos servidores contatados nesta
situação no exercício; 2. Verificou-se que as folhas de pagamento dos professores e pessoal administrativo contratados contabilizados indevidamente na
rubrica orçamentária 3.1.90.11 (Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil), durante o exercício de 2013, em vez de serem contabilizadas na rubrica
orçamentária 3.1.90.04 – Contratação por tempo determinado; 3. Verificou-se professores e pessoal administrativo contratados sem concurso público
(efetivação, art. 37, inciso II, da CF) ou por tempo determinado (art. 37, inciso IX, da CF), estando em desacordo com o art. 37 da Constituição Federal
(CF) de 1988; 4. Ausência de comprovação de publicação dos atos de contratações no município no exercício financeiro de 2013. Multa de R$ 2.400,00
(dois mil quatrocentos reais);

16.3. Dar ciência desta decisão aos responsáveis, Senhoras Ludmila Almeida Silva Miranda e Cleane Sousa Lima e ao Senhor Antônio de Jesus Sousa
Silva, por meio da publicação do acórdão decorrente desta decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para que
tomem conhecimento;

16.4. Determinar, ainda, o aumento do valor da multa decorrente do item acima, na data do efetivo pagamento, quando realizados após o seu
vencimento, com base nos acréscimos legais incidentes no caso de mora dos créditos tributários do Estado do Maranhão, calculados a partir da data do
vencimento;

16.5. Encaminhar à Supervisão de Execução de Acórdão – SUPEX-TCE/MA e à Procuradoria-Geral do Estado, em cinco dias, após o trânsito em
julgado, cópia desta decisão e de sua publicação no Diário Oficial deste Tribunal, para que tomem conhecimento e adotem as providências legais no
âmbito de suas competências;

16.6. Encaminhar à Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA o processo em análise, após o trânsito em julgado, acompanhado do acórdão e de sua
publicação no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas para os fins legais;

16.7. Arquivar cópia dos autos neste TCE por meio eletrônico para todos os fins de direito, depois do prazo para interposição de recurso de
reconsideração e sem que haja manifestação do responsável e/ou do Ministério Público de Contas.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE AGOSTO DE 2021.

Conselheiro Edmar Serra Cutrim

Relator

1 STJ. REsp 213994 / MG. Relator(a): Min. GARCIA VIEIRA. Julgamento: 17/08/1999. Órgão julgador: Primeira Turma. Publicação 27/09/1999.  


