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PROCESSO TC No 9506105-8
AUDITORIA ESPECIAL NA PREFEITURA DE ARCOVERDE
Relator: Conselheiro Roldão Joaquim dos Santos
Aprovado pelo Pleno em 22 de j unho de 1996
Este processo refere-se a uma auditoria especial
realizada na Prefeitura Municipal de Arcoverde.
atendendo a requerimentos do Ministério Público do
Estado, através de sua representação na Comarca de
Arcoverde; da Cãmara de Vereadores de Arcoverde,
repre entada pelo seu Presidente, Vereador José
Antônio Leite Cavalcanti e pela própria Prefeita
Municipal. Erivânia Camelo de Almeida. esta última
quanto a procedimentos do Vice-Prefeito, Egenon
Verçosa do Amaral, durante o perfodo em que ele
substituiu a Cbefe do Poder Executivo. licenciada

com empresas inidôneas, sem habilitação técnica
e sem registro no Conselho Regional de Engenharia, além de inadimplentes para com a fazenda estadual e previdência federal, e até pela ausência de qualificação profissional de firmas ind.ividullis;
5. Locação de vefculos para prestação de serviços à
Prefeitura. mediante licitações montadas ou sem
licitação, através de falsos proprietruios, de vez
que os respectivos titulares não podiam assinar os
contratos em virtude de impedimento legal;

para tratamenro médico-hospitalar, conforme a

6. Pagamento de combustível consumido por vários

documentação de fls. OI a li (volume 1).
A auditoria foi determinada pelo Plenário deste
Tnbunal. que acolheu aqueles pedidos, mediante
deliberação tomada na sessão reaJizada em setembro
de 1995 (conforme a respectiva ata -doc. de fls.
3949-A, volume XXVI).
Atendendo à decisão do Pleno, o Departamento
de Controle Municipal designou os Auditores das
Contas Públicas Ivo Soares Araújo, Carlos Maurício
C. Figueiredo e Luiz Eduardo Cavalcanti Antunes
para realizarem, in loco, a auditoria requerida (ver
despacho de fls. 12 \•erso- volume 1).
Os auditores instruíram estes autos com uma
grande quantidade de documemos localizados na
Prefeitura, representados por empenhos. notas
ficais, recibos, ordens de pagamentos, bilhetes etc. E
colheram muitos depoimentos de testemunhas.
Esses documentos são os de Os. 18 a 111 do volume
r, e todos os que constituem os volumes n a XXV.
Ao término de seu trabalho, os Auditores redigiram o Relatório de fls. 3820 a 3929 - volume
XXVI, no qual, elencaram irregularidade que, segundo eles, configuraram os seguintes ilfcitos administrativos:

proprietários de automóveis particulares. muitos
sem placas registradas no DETRAN ;
7. Despesa., irregulares com assistência social;
8. Concessão, por via admini trativa. de aumentos
legais a servidores. inclusive ocupantes de cargos
comissionados;
9. Talonários de notas fiscais de empresas indevidamente guardadas na sede da Prefeitura;
IO. Superfaturamento na aquisição de um trator e na
compra de lllllteriais de expediente;
I I. Pagamentos efetuados a credores inexistentes:
12. Montagem fraudulenta de processos licitatórios:
13. Pagamento de publicidade pessoal. contrariando
a Constituição.

I. Uso indevido de receitas públicas para obtenção
de proveitos poUtico-eleitorllis;
2. Superfatutamento de desi)Clias;
3. Falsificação de despesas;
4. Celebração de contratos relativos a obras públicas

O Diretor do Departamento de Controle Municipal notificou a Prefeita Erivânia Camelo de Almeida e o Secretário de Finanças Jvanildo Fernandes da
Silva, que receberam as notificações no dia 3 1 de
janeiro de I996 (does de fls. 392 e 392 verso, 393 e
393 verso- volume XXVI).
Em OI de março de 1996, foi protocolada neste
Tribunal petição assinada pelo Bel. Jarbas Fernandes da Cunha Filho, regularmente conslitufdo procurador da Prefeita. requerendo a prorrogação do
prazo para a defesa por mais 20 dias (petição de tls.
3932 e procuração de fls. 3933, volume XXVI),
tendo o Conselheiro Severino Otávio Raposo, que
me substituiu na relataria durante o período em que
me afastei do exercício do cargo, devidamente licen59

ciado para realizar curso na Universidade de Salamanca, deferido o pedido (ver despacho de fls. 9932
verso, volume XXVI).
Em petição dirigida ao Presidente deste Tribunal, protocolada no dia 20 de março de 1996, a
Prefeita Erivãnia Camelo de Almeida, alegando que
solicitara oficialmente ao Diretor do Departamento
de Controle Municipal documentação da Prefeitura
em poder da inspetoria Regional de Arcoverde.
indispensável à preparação de sua defesa. requereu
que lhe fosse entregue essa documentação, bem
como nova prorrogação do prazo, tendo o Pleno
concedido a prorrogação por mais dez dias, a contar
da data em que a requerente recebesse o último
documento por ela requisitado (fls. 3952 e 3953.
vol. XXVI)
No dia 17 de março de 1996, a Prefeitura entregou, no protocolo deste Tribunal. a sua defesa subscrita pelo advogado já referido, e que é o documento de fls. 3955 a 4025, volume XXVI, instruída com
uma grande quantidade de documentos a rírulo de
contraprova. os quais constituem os volumes XX VIl
e XXXII).
Ao emitir o meu voto, em seguida, cuidarei de
apreciar todas as irregularidades articuladas no
Relatório da equipe de auditoria deste Tribunal, bem
como as provas por ela produzidas, e confrontandoas com os argumentos da defesa e com as provas
trazidas à colação, a fim de extrair as minhas próprias razões de decidir.

VOTO
A Auditoria foi realizada durante o último trimestre de 1995 e abrangeu o exame de comprovantes de despesas relativos ao período de janeiro a
junho de 1995, além de alguns concernentes aos
exercícios de 1993 e 1994, relacionados com despesas feitas em 1995.
De início. quero abordar colocações feitas pela
defendente que precisam ficar devidamente esclarecidas no resguardo da dignidade deste Tribunal.
Leio um trecho da peça de defesa (fls. 3956,
volume XXVI);
"Chamada a apuração dos fatos. só
então conveniente e oportunamente
denunciados, esta Colenda Corte, peJos designados integrantes de seu cor-
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po técnico, não se deteve, em seu mister. a considerar motivação políticopartidária da provocação feita, como
imperioso, face às circunstâncias,
qual se vê do seguinte julgado:
"A justiça não pode deixar de
considerar quando avalia lances de
aparente conotação criminal atribuídos a prefeito municipal, sua motivação político-partidária, no exame do
elemento subjetivo das infrações de
responsabilidade funcional àquelas
atribuídas e mencionadas no artigo 1°
do Decreto Lei 201/67" (TJSP- Ac
Rei. Dirceu de Mello, RT 580/343).
'·Ao contrário: partiu do pressuposto
de que eram verdadeiras as denúncias
e os fatos nela articulados. cuidando
não de apurá-los. mas de emprestarlhes foros de veracidade. pela condução forçada e dirigida do processo
administrativo da tomada de contas.
como se verá''.
A colocação feita pelo ilustre patrono da Prefeita Municipal, data vênia, encerra uma acusação
absolutamente despropositada e até insultuosa à independência e imparcialidade deste Tiibunal. Segunao S. Exa., o Ministério Público agiu com motivação política ao requerer uma auditoria especial, o
mesmo acontecendo com a Câmara de Vereadores. É
possível que a referida Casa Legislativa tenha pretendido alcançar um resulwdo político ao requerer o
exame das contas da Prefeita. Este Tribunal tem
identificado motivações de caráter político-eleitoral
em denúncias contra administradores municipais.
Mas é preciso salientar que este Tribunal já arquivou
muito mais denúncias por falta de provas ou falta de
qualificação dos denunciantes do que a'i que foram
acolhidas, baseadas em provas arroladas na apuração das mesma<>. Por sua vez, muitos processos
oriundos de auditorias especiais foram também
arquivados por ausiência de provas de procedimentos administrativos ilegais.
A presente auditoria especial foi solicitada por
duas instituições públicas da mais alta relevância: O
Ministério Público do Estado e o Poder Legislativo
do Municfpio de Arcoverde. O Tribunal de Contas
não poderia recusar o pedido da Câmara de Verea-
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dores com a qual mamém uma vinculação constitucional, eis que, a teor da Carta Magna do País e da
Constituição Estadual, auxilia o Poder Legislativo
no controle externo da execução orçamentária, financeira. contábil, operacional e patrimonial do Estado e dos Municfpios, incidindo sobre os aspectos
da legalidade, legitimidade, eficácia, economicidade
e impessoalidade.
Por sua vez, o Ministério Público exerce a função institucional de zelar pela defesa do patrimônio
público.
A auditoria especial quesuonada pela defesa foi
realizada por auditores das contas públicas e por
engenheiros do quadro de pessoal desta Corte, dotados de excelente qualificação profissional e de reputação pessoal ilibada. Eles desempenharam as tarefas que lhes foram cometidas como delegados do
Tribunal de Contas e em nome do Órgão. Nenhum é
radicado ou tem interesses pessoais ou familiares no
Mumcfpio de Arcoverde, nem ligações pessoais de
qualquer natureza com membros do Ministério
Púbhco ou com membros da Câmam Municipal.
Conseqüentes. agiram sem qualquer propósito
político contra a administração do \1unicfpio.
O nobre patrono da Prefeitura Municipal. fugindo à apreciação técnica do autos. descambou para o
condenável vezo de assacar acusações desti tu fdas de
qualquer fundamento ético, as quais não dou
importância, por inteiramente descabidas.
Outra colocação da defesa, que deve ser recusada de pronto, é a que defende a tese segundo a qual
a competência do Tnounal de Contas se restringe a
fiscalizar e não a de emitir decisões de mérito nos
processos por ele examinados. Segundo essa colocação, o Tribunal e seus agentes devem limitar-se a
emitir relatórios e pareceres e nunca emitir julgamentos relmivos à execução orçamentária e financeira. E, ao procurar sustentar sua tese, voltou a
irrogar ofensas aos auditores e engenheiros responsáveis pela auditoria especial de que tratam estes
autos, consoante se verifica do seguinte texto:
..De fato, a primeircl idéia que se tem.
ao ler o ''Relatório Preliminar da
Auditoria Especial" é, data vênia. a de
que se está diante de um verdadeiro
inquérito policial, arbitrário e abusivo, nunca de uma análise técnico-fiscal, capaz de apurar a legalidade, a
legitimidade e a economicidade dos

atos praticados pela DEFENOENTE.
É que, esquecidos de não lhes caber,
sob emblemada fé de offcio, atribuir
jufzos de valor. afrontar direito e se
substituir ao Ministério Público nas
funções que Lhe são próprias, os
zelosos auditores dessa Casa - fugindo da imparcialidade e da isenção que
lhes marcam a atuação rotineira- tentaram emprestar aos fatos coligidos
uma configuração própria do inquérito policial, e, o mais grave, distorcida
por insinuações tendenciosas de pessoas que, ao invés de terem em mente
a verdade e o interesse maior em esclarecer os fatos, na defesa do patrimônio público, atêm-se, tão-somente.
a questões menores, de cunho polftico-partidário e eleitoreiro, já que as
eleições municipais se aviz.inham".
E prosseguiu alegando que os auditores do Tribunal só ouviram testemunhas adversárias da Prefeita Municipal e de outras por ele próprios escolhidas
que nem servidores municipais são. E. para comprovar tais alegações, pinçou uma pequena frase constante do relatório de auditoria, às fls. 3881 (volume
XV): ·'E para que não haja abertura a tentativas de
defesa. fazemos juntada ao processo...".
Em seqüência. a defesa alegou que o procedimento dos auditores viciou todo o processo administrativo de auditagem e tomada de contas. argumentando que eles praticaram os ~guintes abusos:
1 - Removeram, arbitr'dria e indevidamente, sem
deixar cópias, toda a documentação original pertencente a Prefeitura, deixando-a desguarnecida
de elementos de comprovação e defesa e sujeitando-a, desarrazoadamente, a perdas, extravios
ou incidentes outros, sem possibilidade de reconstituição válida;
2 -Pela condução forçada de depoimentos para
direcionar respostas que pudessem robustecer
mems suposições. como noticiam declarações
paniculares apensadas aos autos, às fls 4058 a
4063, volume xxvn;
3 - Pelo desinteresse na oitiva da Prefeitura ou de
qualquer outro funcionário que não fosse ligado
a grupos de oposição;
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como competência daquele Tribunal, entre outras
atribuições a de realizar, por iniciativa própria. das
duas Casas do Congresso. de Comissão Técnica ou
de Inquérito. inspeções e auditonas nas unidades
administratJvas dos Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário e nas contas dos admmistradores e
demais re~ponsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta; aplicar
aos responsáveis. em caso da ilegalidade da despesa
ou irregulandades de contas, as sanções previstaS
em lei. inclusive multas; representar ao Poder competente sobre irregulartdades ou abusos apurados
Cart 71. incbos 11, JV. VUI e XI).
\;os termos do artigo 25 da referida Carta
Magna. os Estados organizam-se e regem-se pelas
Con~tituições e Leis que adotarem, observados os
princípios adotados pela lei Fundamental do Pais,
inclusive, como é óbvio, os atinentes à fiscalização
d<ll!:>.ecução orçameruaria e financeira. incluindo os
poderes <ttribufdos ao Tribunal de Comas em seu
artigo 71.
Por sua \'CZ, a Constituição Estadual reproduziu.
integralmente. as normas da ConstliUIÇão Federal
relativas à fiscalização orçamentaria e financeira e
aos poderes conteódos ao Tribunal de Contas, em
seus artigos 29 e 30.
EnquaQtO isso, o artigo 29, caput. da Constituição Federal dispõe que os Mun1cípios reger-se-ão
por le1s orgânicas. atendidos os princfpios nela estabelecido!), o que inclui as normas gerais relativas à
fiscaltz.ação orçamentaria e financeira da Administração Pública. e também os estabelecimeotos pelas
Constttu1ções dos respectivos Estados. Norma idêntica consta da Constituição E..'tadual (art. 76).
Todos os Tribunai:-. Judiciários do Pais, em reiteradas decisões, reconhecem aos Tribunais de Contas a competência para apreciar o mérito das
inspeções e auditorias por ele promovidas e para
propor aos Poderes competentes as medidas
necessárias ao cumprimento da lei, se verificadas
tlegalidades.
Quanto à-. acusações dirigidas à equipe de Auditores deste Tribunal. que já elenquet, cumpre-me
observar o seguinte:

A Constituição Federal instituiu o princípio
relativo ao controle externo da execução contábil,
financeira, orçamentaria. operaciOnal e patrimonial
da União, através do Congresso NacionaL com o
auxilio do TribunaJ de Conta.s da União e definiu

a) -A documentação original que ficou sob aguarda da Inspetoria Regional de Arcoverde foi
requisitada à Prefeitura, através de ofícios constantes dos autos. Logo, não houve remoção

4 -Pela quebra do sigilo bancário. envolvendo terceiros na infração. como reconhecido no próprio
rela16rio dos auditores:
5- Pela emissão de jurzos de valor ou ilações peninentes e pela prática de afimtação de difamação,
injúria e calúnia;
6- O Núcleo de Engenhari~t do Tribunal não notificou a Prefeitura para acompanhar a perícia realizada em obras públtcas.
As declarações firmadas por paniculares e mencionadas pela defesa como comprobatórias de
pressões dos auditores são os seguimes:
a)- de Israel Leão. de profissào não declinada, afumando que as c;olicitações feitas pelo deputado
Israel Guerra, através de bilhetes de seu chefe
de gabinete, eram custeadas pelo próprio deputado e não pela Prefeitura (fls. 4061);
b)- de Maria de Lourdes Barbosa Ferreira Leite,
em nome do IPSEP de Arcoverde, que o lnstituto fez exame~ de ultra-sonografia unicamente
em atendimento a assOCiados da região sob a
Jurisdição da enudade compreendendo Arcoverde, Senârua. Pedra. Venturosa, Ibirnirim.
Buíque, Tacamtu. Custócha. Tabira, Afogados
da lngazeira e outro~ municCpios. tendo realizado 629 exames em 1994 e 748 em 1995 (Os.
4062):

c)- de Aldo Flávio Tenório de Almeida, proprietário da Drogaria Fre1 Damião, afirmando
que o deputado Israel Guerra Filho. desde que
era Vereador até a data da declaração (28-0296) mantém conta na farmácia de sua propriedade, no atendimento a pessoas carentes
Pronuncio-me sobre os questionamentos em
referência.
Em primeiro lugar. a tese de que as atribuições
deferidas ao TribunaJ de Contas são delimitadas. não
podendo ultrapassar os estreitos limllell de uma fiscaliLação meramente formal. sem examinar o mérito das auditorias por ele promovidas, é ultmpassada,
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arbitrária. Além disso, o Tribunal de Conras, em
tempo oportuno. restituiu-a à Prefeitura, não
tendo a defesa acusado a falta de qualquer
documento ou comprovante. Inexistiu. assim,
cerceamento de defesa;
b)- A defesa não fez prova de que houve a condução forçada de depoimentos, nem de que só
foram ouvidas testemunhas antagônica'i à corrente política da Prefeitura ou que fosse negada
a oitiva da mesma. Os Audüores convocaram
testemunhas como fornecedores, prestadores de
serviço. etc. a fim de esclarecer as origens dos
créditos a ele atribuídos. Ouvtram, igualmente,
servidores que exercem cargos de confiança na
Prefeitura. Não cabia a eles indagar aos
depoentes a filiação polftica dos mesmos. De
resto, a prova testemunhal é meramente subsidiária e, por si só. não contém valor probante,
a não ser quando robustece a prova documental.
a prova provada. A decisão deste Tribunal tem
de ser alicerçada em robusta prova documental;
c)- Não houve quebra de sigilo bancário. A hipótese foi a de obtenção de cópia de um cheque bancário emitido em favor de determinado credor.
d) -O relatório dos Auditores elaborado após a conclusão da auditoria é, igualmente. prova indireta, subsidiária, que só terá eficácia se lastreada
em prova material concreta. O Tribunal não baseia seus julgamentos exclusivamente em relatórios técnicos, ma.<;, concretamente, em provas
materiais que fundamentam esses relatórios.
Conseqüentemente. a emissão de pronunciamentos que possam ser interpretados, aqui e ali.
como possível emissão de JUÍZO de valor. não
têm imponâocia nenhuma, uma vez que somente interessa ao julgamento a adequadação de
tais pronunciamentos à prova acostada aos autos;
e)- Em sua defesa, a Prefeita não requereu ao Tribunal nova perícia em obras de engenharia.
Logo. conformou-se com o laudo constante dos
autos.
Feitas estas considerações, passo a apreciar o
relatório de auditoria. o laudo técnico elaborado
pelo Núcleo de Engenharia e a prova col hida pela
equipe técnica deste Tribunal, bem como as razões
de defesa e a contraprova trazida à colação pela Prefeita defendete.

DESP ESAS AUTORIZADAS POR PESSOAS
SE M LEGITIMIDADE PARA AUTORIZÁ-LAS
Os auditores, expressamente autorizados pelo
Prefeito em exercício, Egerton Verçosa do Amaral,
acompanharam o arrombamento no annário tombado sob o número 1885 e um birô tombado sob n°
2046, de tudo lavrando auto de arrombamento e
apreensão, assinado por um auditor deste Tribunal,
um representante legal do Ministério Público e um
representante da Comissão Parlamentar de Inquérito
mstituída pela Câmara Municipal de Arcoverde e
por outras testemunhas (doc. de fls. 91. volume [).
Entre as peça~ apreendidas e arroladas no referido
termo. encontra-se um saco comendo inúmeros
bilhetes. assinados pelo deputado Israel Dourado
Guerra, pelo seu chefe de gabinete na Assembléia
Legislativa Waldecy Silva e pela Secretária de Educação do Município, Sandra Góes, alguns dirigidos
a uma funcionária de nome Nailma, auxiliar da
tesourana e que também auxilia a Comissão de Licitações e, segundo declaração particular por ela ftrmada nos autos (fls. 3964. vol. XVI) acumula esses
encargos com os de Secret.ária particular do deputado Israel Guerra, e outros destinados aos proprietários das fannácias Padre Cícero e Dropel Ltda,
respectivamente Aldo Flávio Tenório de Almeida e
Israel Leão Cavalcanti e ao proprietário de uma casa
comercial do ramo de alimentos e bebidas e a um
fotógrafo (doc. de fls. 379 a 417. volume IV).
Os bilhetes encaminhados a Nailma. auxiliar da
tesourana. solicitaram a entrega de numerários a particulares. a título de ajuda financeim para diversos
fins, beneficiando, inclusive, pessoas residentes em
Ib1mirim que, segundo ficou cons1gnado num dos
bilhetes, integram a militância do deputado naquele
Município (fls. 393, 399, 400 e 44 1, volume IV).
Os bilhetes para o fotógr.úo solicitaram fornecimento de fotos a particulares, para documentos. Ao
comerciante solicitaram fornecimento de cervejas e
gêneros alimentícios. E há um bilhete encaminhado
a um médico, Dr. Salvam, para realizar exames de
ultra-sonografia em vários pacientes.
Em seu depoimento nos autos (Os. 3 ~9. vol. lV)
o proprietário da Farmácia Padre Cfcero, Aldo
Flávio Tenório Cavalc_anti, declarou o seguinte:
- fornece medicamentos à Prefeitura
desde o infcio da gestão do Dr. Ju-
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lião Guerra (1993) m~ suspendeu o
fornecimento a partir de 22-09-95,
por inadimplência da Prefeitura
quanto aos pagamentos;
- nunca participou de processos licitatórios para fornecer medicamentos à Prefeitura;
- sempre recebeu bilhetes solicitando
.o fomecimemo de medicamentos,
bilhetes esses entregues pelos próprios interessados. pessoas res identes em Arcoverde e em outros
municfpios, como Pedra e Venrurosa, sendo mesmos assinados pela
Perfeita e pelo ex-Prefeito Julião
Guerra. Aviados os medicamentos,
ele emitia as notas fiscais respectivas. instrufdas com os bilhetes e as
encamlnhava à Prefeitura para empenho e pagamento;
-antes de ser eleito. o deputado Israel
Guerra pagava os medicamentos
por ele requisitados com seus recursos pessoais, mas após a eleição da
Prefeita Erivãnia Camelo de Almeida, a Prefeitura passou a custear tais
despesas;
- tem um crédito a receber da Prefeitura. à conta de autorizações para
fornecer medicamentos assinadas
pelo Vice-Prefeito Egerton Verçosa
do Amardl, quando no exercício da
chefia do Executivo. mediante receitas médicas.
Mas a defesa apensou aos autos uma declaração
particular assinada pelo proprietário da Drogaria
Frei Damião, Aldo Flávio Tenório de Almeida, na
qual declarou que o deputado Israel GuerTa. desde a
época em que exerceu o mandato de Vereador aré a
data da declaração ( 12-03-96) mantém conta no
estabelecimeDIO através da qual atende pessoas
carentes (fls. 4062, vol. XXVII). Essa declnraç1'io se
choca com o depoimento que ele prestou nos autos
na qual afirmou que o deputado pagava as contas até
a posse de Erivânia Camelo de Almeida. que assurruu a Prefeitura em Ol.Ol.93, eis que. a panir de
então, a própria Prefeitura assumiu o ônus do pagamento. O autor da declaração mentiu no depoirnen-
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to. que é um documento público. e falou a verdade
num escrito particular, não abonado por qualquer
testemunha? Será que os auditores o obrigaram, sob
ameaça de prisão, a mentir? Há quem possa acreditar num disparate desses?
A auxiliar de Tesoureira, Nailma Cavalcanti
Lima. também assinou urna declaração particular.
datada de 06-02-96 (fls. 4.061, vol. XVll). afirmando que os bilhetes encontrados em seu poder eram
atendidos financeiramente com recursos do deputado Israel Guerra, da qual era secretária.
A servidora em referência exerce~ cumulativamente, muitos oficios. sempre relacionados com a
aplicação de recursos da Prefeitura É auxiliar da
Tesouraria, é auxihar da Comissão de Licitações e é
secretária particular do deputado Israel Guerra. A se
crer em sua declaração particular, ela guarda\'a no
seu birõ de trabalho na Prefeitura. onde foram localizados os bilhetes, dinheiro que lhe era entregue pelo deputado. a fim de serem distribuídos com eleitores. mistunmdo assuntos de interesse da Prefeimra,
envolvendo recursos públicos. com assuntos de interesse particular do parlamentar. Mas um dos destinatários de bilhetes, o proprietário de farmácia Aldo
Flávio Tenório de Almeida. afirmou. e m depoimento por ele lido e assinado nos autos. que a Prefeitura
lhe pagava os medicamentos pedidos através dessas
solicitações por escrito. Logo, alguns bilhetes podiam ser atendidos tinanceirameme com dinheiro do
deputado, mas outros. seguramente. foram cu~t-::t
dos com receitas do Município.
Rá, pois. nestes autos, indfcios veementes de
uso indevido de recursos municipais para atender a
solicitações particulares, com danos ao erário.
No perfodo de janeiro a agosto de 1995, a Prefeimm pagou à Farmácia DROTEL, de Aldo Aávio
Tenório de Almeida, a quanLia de R$ 36.94-0.23, à
conta de fornecimentos de medicamentos a diversa-;
pessoas, incluindo os que atenderam aos bilhetes já
referidos (fls. 3834, vol. XXVI), sem que tenha realizado nenhuma licitação.

BOLSAS DE ESTUDO
No peóodo de janeiro a julho de I 995. a Prefeitura pagou a educandários R$ 29.498.68 referente à
concessão de bolsas escolares. Desse montante, R$
I 8. I 21 ,00 foram pagos à Sociedade Evangélica de

Assistência Social, correspondente a 61 ,42o/r da despesa. O Diretor da Sociedade mencionada é o "enhor
Israel Dourado Guerra. Secretário de Governo do
Município e pai do ex-Prefeito Julião Julu Guerra e
do deputado Israel Guerra (ver doc. de fls. 3836 e
3837, vol XXVI).
Os auditores deste Tribunal argumentaram que
não houve cnténos razoáveis na concessão e nadestinação de tais despesas. Argumentaram que havia
necess1dade. em primeiro lugar, de verificar se havia
ou não vagas na rede pública do ensino. inexistindo
as vagas, a Prefeuura poderia subsidiar alunos carentes. Mas não foi constatada a falta de vagas na
rede pública nem comprovada a carência do~ alunos
beneficiados, além do que o colégio administrado
pelo Secretário do Governo foi o maior beneficiário,
acarretando um problema de étka em face ao princípio coostin.cional da impessoabilidade e da moralidade na administração pública.
AUMENTOS ILEGA IS DE VENCIMENTOS
Os auditore~ do Tribunal levantaram várias despesas referentes a aumento de vencimento de servidores, através da Secretária de AdminisLração. Jandira Siqueira da Silva, concedido~ mediante bilbetes
a ela encammhados. Há bilhetes solicitando a inclusão de servidores na folha salarial.
Menciono btlhetes da Prefeita para a secretária:

Às fll>. 1193, mesmo volume X, há um bilhete
do deputado Israel Guerra. pedindo à Secretária de
Administração para melhorar a remuneração da
servidora Maria Elisabete e outro bilhete, mesmas
folhas, solicitando um emprego para Júlia Angelim
da Silva. Em seu depo1mento, Os. 80, volume L a
Secretária afirmou existir na Prefeitura servidores
ocupando cargos idênticos mas com remunerações
diferenciadas devido à ausênc1a de uma poütica
salarial e dificuldades financeiras.
Os quadros elaborados pela equipe de auditores
deste Tribunal (fls. 3843 e 38~. volume X.XVl),
identificam distorções Holentíss1mas na política de
vencimentos. Há vigias percebendo salários de R$
200,00 men~ais e outros percebendo R$ 38.76.
agentes administrativos auferindo salário de R$
315,29 e outros R$ 38,76, atendentes de enfermagem com R$ 200,00 e outros com R$ 80.00, motori~tas com R$ 250,00 e outros com R$ I 00.00. A poHúca salarial da PrefeiturJ é uma desordem generalizada, provocada pela prática ilegal de concessão de
aumentos individuais, sem expressa autonzação
legislativa, beneficiando servidores em prejuízo de
outros. Uma ocupante de cargo comissionado. ~aria
José Tenório. em depoimento às 0!>. 922, volume IX,
declarou que recebia seus vencimentos mcnsrus em
moeda corrente ora das mãos da Secretária de
Administração. ora das mãos da Secretária Adjunta.

FRAUDES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS
- às fls . 11 O. vol. X. pedindo para aumentar salários de seis servidores
das galerias:
-às mesmas folhas 1180. solicillilldo
aumento salarial para Severina da
Conceição Silva:
- tis fls. 38-W, mesmo volume, pedindo para pagar salário mfnimo, em
agosto, a Expedita dos Santos Monteiro;
- às fls. 1184. pedindo para aumentar
para dois salários rninimos as remunerações de Evólio, Rui, Cfcero,
Renê e Valmir;
-às fls. 1188, mesmo volume, mandando aumentar o salário de Jorlanda Martins da Silva e, às fls. 1186,
mandando aumentar em 4-0% o salário de Carmen Lúcia C. da Silva.

A equipe de aud1tores deste Tribunal examinou
39 processos licitatórios, sendo 37 na modalidade
carta-convite e 02 na modalidade tomada de preços.
Em todos eles. além de critérios subjetivos de julgamento. vedado pelas lei, no mesmo dia e hora foram
consumados os processos, mmvés dos seguintes
atos: julgamento das propostas, homologação do julgamento pela Prefeita, adjudicação do objeto licitado ao concorrente vencedor. emissão do empenho,
expedição da nota fiscal. pagamento e recebimento
das mercadorias adquiridas ou da execução dos serviços. Até mesmo ftrmas localizadas em municípios
distantes de Arcoverde, como Serra Talhada. Bom
Conselho e Maceió, dataram suas propostas no
mesmo dia do julgamento, sempre realizado às 11 h
e entregaram o objeto licitado Imediatamente. Os
documentos relativos às licitações examinadas pelos
Auditores são os de Os. 1626 a 2433. volume xn.
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Além disso. os Auditores recolheram vários formulários de processos licitatórios assinados em
branco pelos pretensos concorrentes, arquivados na
Prefeitura (fls. 748 a 749, 759 a 761 e 765 a 770,
volume V U).
Uma das licitações, sob a fonna de carta-convite. foi adotada Ilegalmente, eis que. pelo respectivo
valor. teria que se submeter à modalidade tomada de
preços. cujas exigêncíru; e pressupostos são maiores.
revelou os seguintes procedimentos irreguJares:
a)- a licnação (carta-convite 02-N95) teve por
objeto a contratação de -;erviços de limpeza
urbana (coleta de lixo). O serviço foi dividido
em oito áreas, diferenc1áve1s em extensão e
volume de serviços;
b)- concorreram dez licit.anres que fizeram propostas de preços para todas as oito áreas. Acontece que os oito vencedores ofertaram preço
únko de R$ 900,00/mês. para as áreas que lhes
foram adJUdicadas e preços muito tna~ores para
as demais áreas;
c) -a carta-convite. que deveria funcionar como lei
para o processo licitatório. não estipulou prazo
para a execução dos serviços. nem qualquer
criténo para possíveis reaJustes de preços, nem
épocas e condições de pagamenro. Não obstante
os contratos firmados. estabeleceram valores de
pagamentos que extrapolaram o edital e as propostas. a útulo de diárias relativas a serviços
prestados nos sábados, domingos e feriados.
bem como que a Prefeitura arcaria com o ônus
das despesas com os combustíveis consumidos
pelos caminhões, além de ceder servidores
municipais para coletar o lixo,
d) - a despesa com o pagamento dos oito licitantes
vencedores ascendeu a R$ 86.400,00, que
acresc1da das diárias já referiadas com combuslfveis e dos salários dos empregados da Prefeitura no período de doze meses, atingiu a cifra
de R$ 163.799,00
Outro processo li citatório, julgado e adjudicado
na mesma data do processo relativo à coleta de lixo.
foi o que teve como objeto o transporte de areia
grossa e fina. Os dois licitantes vencedores - José
Nivaldo Cavalcanti e Onofre Justino Barbosa foram os úmcos que não Liveram sucesso na licitação da coleta de lixo. A carta-convite e as respectivas propoMas não definiram o número de viagens.
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nem prazo para execução dos serviços. nem o volume de metros cúbicos da areia a ser transportada. Os
contratos, todavia, estipularam o pagamento de diárias por serviços executados aos sábados. domingos
e feriados, bem como o reajuste de preços a cada
dois meses. O valor do contrato foi de R$ 28.000.00,
acrescido das diárias e dos reaJustes bimel>trais.
Em sua defesa (fls. 9375 a 9378, vol. XXVI), a
Prefe1ta Envânia Camelo de Alme1da contra-argumentou alegando:
I- Os formulário:; de propostas assinados em branco por hcitantes foram "plantados·· pelos auditores do Tribunal. quando eles arrombaram um
armário e um btrô da Prefeitura. a fim de
"cunhar" as licitações de fraudulentas;
2 - as minutas de contrato relativos a licitações instrufmm os respectivos editais e essas minutas previam os pagamentos extras, consoante o documento de fls. 4826, vol. xxvm. acostado à defesa.
A acusação é dcsassisada, absurda. Os auditores
somente poderiam plantar provas incriminatórias
em conluio com fornecedores habituais da Prefeitura Se eles tivessem aqutesc1do em colaborar com os
auditores oa plantação de falsas provas, fatalmente
seriam afastados dos futuros processos licitatórios
por partictparem de tramas contra o interesse da
administração e seriam preJudicados em seus inreresses. A acusação me parece uma atitude de de<>espero da defesa.
Quanto à pretensa minuta de contrato qLe
instruiu o edital de licitação. apensada pela defesa
aos autos. tem indfcto de prova plantada do que as
atribufda aos auditores quanto aos formulários assinados em branco. Essas mJnutas não foram encontradas nos arquivos da Prefeitura como peças instrudvaç dos processos licitatórios. Nem o edital menciona que a licttação seria regida pelas cláusula-; da
minuta.
O que temos nos autos, relativamente a processos licitatórios. não são meros indfcios. mas provas
conclusivas de montagem de licitações paro dar um
cunho de legalidade a operações de compras ou de
contratações de serviços já efetivada<> e pagas anteriomente. ao arrepio da lei. A Comissão de Licitações foi insutufda apenas para compor a máquina administrauva. sem Jamáls ter exercido as suas
atribuições própria!., de vez. que se reunia apenas para chancelar fatos já consumados, definitivos.

DESPESASSUPERFATURADAS
Entre os documentos encontrados quando do arrombamento já noticiado em item anterior. foi encontrado btlhete assinado pela Sra. Sandra Góes Cavalcanti, Secretária de Educação do Município,
endereçado ao Sr. Eustácio Sáúro de Carvalho, cognominado Sr. Tará, que é Presidente da Comissão de
Licitação e. incrivelmente, exercendo cumulativamente a função de comprador da Prefeitura.
Nesse bilhete orientações expressas são estabelecidas para a promoção de superfaturamento de
compras, confomJC detalhado às fls. 3871 a 3873 e
cópia respecliva às tls. 91 e 92 do volume I.
Constituindo-se dito fato na tipificação de prática de crime de falsidade ideológica, capitulado no
Código Penal, exige-se deste Tribunal a remessa das
respectivas peças ao TCU, uma vez que se tratam de
despesas custeadas com recursos oriundos do MEC.
Na vã tentativa de elidir o que comprovou, a defesa agride a inteligência de qualquer analista mediano e termina por confirmar as razões da trama: não
ofereceu a contrapartida exigida no convênio com o
órgão federal e prestou contas de valor a maior do
que o despendido; -;6 não explicou o destino dado à
diferença entre os -.atores reais de aquisição e os valores efetuados, uma vez que as notas de empenho se
der:un pelos valores das notas fiscais superfaturadas.
Não foi só a contrapartida do MEC que deixou de
ser dada, houve desvio insofismável de recursos.
FALSIFICAÇÃO DE DESPESAS
Os auditores deste Tribunal examinaram, por
amostragem, comprovante!> de despesas públicas,
onde deduziram a ocorrência de grosseiras falsificações de comprovantes de pagamento.
As irregularidades apontadas como decorrentes
de falsiticação de despesas são representadas por oito cheques nominativos emitidos pela Prefeitura para pagamento de créditos de terceiros, no total de
25.376,7533 UFEPES ou 23.323,79 UFIRS. Vejamos:
A Prefeirura emitiu os cheques ns. 680.480, de
sua c/c n° 31.402-1 (Banco do Brasil), no valor de
R$ 3.500,00 e n° 460.0968, de sua c/c no 4000-1
(Bandepe). nominais a Amônio Fernando Correia de
Araújo. O cbeque de R$ 3.500,00 sem o endosso do
destinatário, foi depositado na c/c n° 012211-6

(Bradesco) cujo titular é Rcgivaldo Gomes Sobral.
Os comprovantes respectivos são os documentos de
fls. 830 a 833 e 839, volume VII. Em declaração
fornecida aos auditores (doc. de fls. 373, volume
Ill), Antônio Fernando afinnou nunca ter prestado
serviços à Prefeitura, nem recebido qualquer
importância paga pelo erário muOJcipal.
Em sua defesa, a Prefeita alegou que contratou
Antônio Fernando Correia de Araújo para recuperar
a cobena do pavilhão do Centro Comercial Regional
de Arcoverde pelo preço de R$ 6.500.00 e que, por
sua conta e risco, ele teria subempreitado a obr.t com
a Empresa S.E. Construções (doc. de fls. -1-61-1-, voJ.
XXlX, acostado à defesa).
Enquanto isso, RegivaJdo Gomes Sobral, o
beneficiário final do cheque, forneceu uma declaração à defesa. na qual afirmou que Sílvio Emanuel
lhe pagou um débito de R$ 3.500,00 através do
referido cheque (fls. 4618, volume XXIX).
A defesa admitiu que a Prefeitura emitiu os dois
cheques (de R$ 3.500,00 e de R$ 3.000,00) em
nome de Antônio Fernando, ma~ a obra fora subempreitada verbalmente à empresa S.E. Construções,
de Sílvio Emanuel. O cheque de R$ 3.500,00 foi,
comprovadamente, depositado na conta bancária de
Regivaldo Gomes Sobral, o que parece configurar
um conluio entre Prefeitura, Antônio Fernando,
Sílvio Emanuel e o própno Regivaldo.
A PrefeiturJ contratou a linna individual Leônidas F. Silva Construções para fazer uma caixa
d'água no povoado de Aldeia Velha, pelo preço de
R$ 2.800,00. A história desta operação envolve aspectos muito confusos. Segundo consta dos autos,
um im1ão de Le6nidas, chamado Manoel Leite da
Silva, que teria sido o gerenciador da obra, subempreitou-a pessoalmente com José Nivaldo de Oliveira Cavalcanti, litular da empresa Niconstrol (ver
doc. de fls. 29 e 30, vol. 1). Foram emitidos dois empenhos, respectivamente nos valores de R$ 1.800,00
e R$ 1.000,00. Foi emitido um cheque de R$
1.800,00, nominal a Le6nidas e endossado a uma
terceira pessoa. Mas Leônjdas assegurou, como já
foi dito, que não endossou o cheque e que a assinatura feita no endosso não é sua. A própria defesa
declarou que as notas fiscais não foram preenchidas
por Leônidas, mas pela Niconstrol. o que significa
dizer que esta ftrma falsificou o endosso. Enquanto
isso, o cheque de R$ 1.000,00 foi emitido pela Prefeitura em nome da empresa G.M. -Geral Máquinas

67

-Alberto Cordeiro da Encarnação, que não é do ramo da construção. e nào a Leônidas Fernandes da
Silva. Verifica-se que os contratos firmados pela
Prefeitura percorreram caminho~ sinuosos. No cm;o
da caixa d'água quem subempretlou a obra não foi
sequer o contratante. mas um enc:uregado da obra.
Em 1994. a Prefeitura contratou a empresa individual "S.J. Amaral Minas e Serviços''. A empresa
construiu a obra. mas o~ materiais foram custeados
pela Prefeitura. O con~uutor recebeu R$ 550.00 pelo
serviço e. nos maten::us. foram aplicados RS
1.829,22. O custo total de RS 2.389.32 integrou a
prestação de contas da Prefe11um. relativa ao exercíCIO de 199~. Em documento assinado por Pedro
Rolim, Secretário de Obra.-. (Os. 841-8-l2, vol. VJIT),
este declarou que a obra fo1 concluída em 1994. Por
sua vez. o titular da empresa contratada afirmou (ver
doc. de ns., 3.269, vol. XXII I) que o posto foi mesmo construído em 1994. Todavia. em 1995. a Prefeitura EMrnu o CHEQUE 1'\0 +61212 nominal a
Mar1a José Alves da S1lva, suposta proprietária da
firma ''Empreiteira Nova Arcoverde". para pagamento da construção do alud1do po~to telefônico, no
vaJor de R$ 880.00. o qual fo1 depositado na comacorrente bancária de Vaiei S1queira Wanderley, na
Caixa Econômica locaJ. Esse fato é grave, pois, como já foi mencionado, a titular da Emprciteua . ova
Arcovcrde assegurou, em depoimento já comentado,
que nunca possuiu conta bancária nem recebeu qualquer importância da Prefeitura. Por outro lado, é
visível a difereça entre a a..;sinatura de Maria José,
em seu depoimento. e a constante do endosso do
aJudido cheque que, à toda ev1dênc1a. foi fals1ficada.
em desvio de recursos do Mumcfpio.
No citado depoimento, o beneficiário do cheque, Valci Siqueira Wanderley, afirmou que o mesmo foi utilizado por Pedro Rohm, Secretário de
Obras, na compra de um carro que ele, depoente,
vendeu àquele Secretário.
Ainda por conta da construção do posto Lelefônico, a Prefeitunt emitiu o cheque no 682.479 de sua
conta bancária 31.402-1. nominal à Empresa S. E.
Construções. de SOvio Emanuel. no valor de R$
3.000,00, o qual. sem endosso do utular. foi parar na
conta bancária n° 012210-6 pertencente ao tantas
vezes citado RegivaJdo Gomes Sobral. Assim, está
comprovado que a despesa de R$ 3.000,00 custeada
pela Prefeitura e referente a uma obra concluída no
exercício anterior. foi inteiramente falsificada, em
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de~vio

de recursos do Mumcfpio.
Foi identificada outra falsificação na despesa
referente à construção de uma cruxa d'água na localidade de Riacho do Meio. pretensamente construída
pela empresa S. E. Con~truções, no vaJor de R$
3.000,00. O cheque, neste valor. foi nominal à referiua empresa e. sem qualquer endo~so, depositado na
conta bancária de Regivaldo Gomes Sobral. A pr~
pna defesa forneceu a prova da falsilicação quando
apensou aos autos os empenhos n°s. 1775/95, no
valor de R$ I .400.00 e 2021/95. no valor de RS
1.600,00, somando aquele~ R$ 3.000.00 pagos pela
obrJ, empenhos esses nominrus a Sflv10 Emanuel de
Abreu {S. E. Construções) mas quitados através de
recibos assinados por Regivaldo Gomes Sobral.
Os fatos que venho expor configuram um quadro realmente desalentador na relação entre Prefeitura e empreiteiros de obras públicas.
Por contado empenho de ns. 844, vol. VJll. aPrefellum emitiu o cheque no 682.479 (c/c 31..t02-1. Banco do Bmsil) nominal a SE Con..... truções, cujo titular é
o mesmo Sflvio Emanuel envolvido em outras operaçõc' nebulosa..-. com o Poder Executivo. no valor de
RS 3 000.00. Sem endosso, o cheque foi parar na c/c
012210-6, pertencente ao Já tantas vezes citado RegivaJdo Gomes SobraJ. Em sua defesa, a Prefeita aJegou
que se a empre~a repassou o cheque a um terceiro ela
nadn tem a ver com isso (Os. 3985, vol. XXVI).
A Prefeitura emitiu o cheque no 777.326. ele n°
31.521-4, Banco do Bra-.il,
. no valor de R$ 3.000.00.
nominal a Sflvio Emanuel de Abreu. titular da firma
SE Construções. mas, sem endosso, f01 depositado
na c/c no 1769/97. penencente a Regl\·aldo Gomes
Sobral, Agência local do Ban1erindus (fls 846 e
8+6. verso, vol. VUl). A defesa argumentou que a
Prefcuura não teve qualquer responsabilidade nesta
cessão de crédito ajustada entre o~ interessados.
Ao final da apreciação dm; despesas inerentes
aos cheques que passaram de mão n mão, os auditores deste Tribunal consideraram ilegais e fraudulentas as mesmas, sugerindo que este 'íribunal determine o ressarcimento ao erário, na quanúa de
25.376.5733 UFEPES, conforme relação de fls.
3878, vol. XXVI.
Concordo com a impugnação. Está comprovada
uma relação espúria entre Prefeitura e empreiteiros e
entre estes e pessoa..<; ffsicas, envolvendo recursos públicos. Não resta dúvidas que houve fraudes grosseiras
com manipulação de receita.'> do Municfpio. Quem exe-

..

cutava as obras nunca ficava com os P<taontnentos que
quase sempre foram par..rr em contas bancárias de Regivaldo Go~ Sobral. um esttnnho no ninho.
RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Os auditores de:;te Tribunal levantaram negócios nebulosos envol\'endo a recuperação do prédio
onde funciona a Secretaria de Educação do Município. com a participação. mah uma vez. da empresa
SE Construções. de Sflvio Emanuel e do senhor Regivaldo Gomes Sobral, além do Secretário de Obras,
Pedro Rolim e, segundo os auditores, até algum fuociooáno da Agência do Br.1desco. Vejamos como os
fatos aconteceram.
Através do Ofício n° 0035/95, de 03-01-95, a Secretária de Educação, Sundra Góes Cavalcanti Alves.
solicitou ao Secretário de Finança<;, lvanildo Fernandes. providências visando à recuperação do aludido
prédio (tls 1457, vol. XII ). Esse oficio deu origem à
abertura o processo licitatório no 007-A/95. No dia
16-01-95, a mesma Secretária emitiu e a'lsínou o ofício 02/95. dirigido ao Secretário de Finanças, objetivando processo lícitatório para a contratação de um
conjunto musical (fb 1482. vol. Xli). Ora. como um
ofício. expedido a posteriori. pode ter a numeração
02195. quando o anterior. expedido dias antes, recebeu o número 35/95? No mínimo. revela-se uma
incrível desorgan1zação aôminhtrati\'a.
Em depo1memo. à!> fls. 76, vol. I, a Secretária da
Comissão de Licitações, Maria Aparecida da Silv-.t.
afirmou que não >ie recorda de ter havido qualquer
processo licnat6no, enquanto o Presidente daquela
comis~ão, Eustác10 Sátiro de Carvalho (depoimento
de fls. 72, vol. I), afirmou que a firma SE Comaruções, de Sflvio Emanuel, não participou da mesma.
Acontece que a referida empresa foi declarada vencedora do processo licitatório referente à reforma do
prédio da Secretaria de Educação. E mais: as firmas
·'Pereira Cabral Engenharia Ltda" e ''COMAP" que,
pelos documentos relativos ao certame, teriam participação do mesmo. através de depoimentos de seus
titulares (fls. 866 e 867, vol Vlll) declararam não ter
sido convidados pelas Prefeituras para apresentarem
proposta:; e que as assinaturas feitas nas mesmas não
são de representantes legais de tais empresas. Em sua
defesa (Os. 3985 c 3987, vol. XXVI) argumentou
que. nos termo!> do respectivo empenho {vol. XVW).
quem realmente recebeu o pagamento foi a empresa

SE Construções, através de Sflvio Emanuel e que se
este repassou o cheque para terce1ro, não é problema
da Prefeitura E o cheque foi repru;sado para a coma
bancária de Regivaldo Gomes Sobral.
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA RES

Ocorreram gravf-.simas irregularidades na licitação para a recuperação de prédios escolares, com
a comprovação de superfaturamento da!> respectivas
despesas e favorecimentos pessoais indevidos.
As propostas dos concorrentes foram elaboradas
em papéis timbrados pela Prefeitura. No dia I 8-1194. a licitação foi examinada e decidida pela Comissão de Licitações. o objeto adjudicado ao vencedor
e o contrato para a execução das obras assinado. O
Secretário de Obras. Pedro Rolim, afirmou. no
depoimento de fls. 81 e 82, vol. I, que os serviços
foram inteiramente executados no perfodo de agosto
de 1994 a fevereiro de 1995. ou seja, a licitação foi
promovida quando as obras estavam em fase final de
execução. o que revela. induvidosamente, que o certame licitat6rio foi apenas uma arrumação. Quem
venceu a licitação foi a famosa empresa SE ConstruÇõe!.. de Sílvio Emanuel. ao passo que os titulares
das firmas COMAP e PEREIRA CABRAL. cujas
pseudopropo!>tas teriam sido apreciadas pela Comissão de Licitações. segundo seus titulares (depoimentos de fls. 866 e 867. \OI Vlll), não foram convidado:; nem a.-;sinaram nenhuma proposta.
Em seu depo1mento prestado nos autos (fh.
1174 e 1175. vol. X). J os~ Cordeiro, que se qualificou como prático em consm1ções civis, afirmou que.
até meados de 1994. ele era o responsável pelas
obras municipais. A panir de então. com o repasse
de substanciais recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Econônuco (FDDE), a Prefeitura
resolveu entregar a construção de obras a empreiteiras de construçllo. No mesmo depoimento. ele disse
que foi subempreitado pela firma SE Construções,
de SOvio Emanuel. para recuperar 11 escolas dentre
as 27 adjudicadas pela Prefeitura àquela empresa,
tendo recebido por seu trabalho. incluindo mão-deobra e materiais. R$ 9.000.00 Se, como foi dito pelo
subempreiteiro, a Prefeitura tivesse confiado a ele a
recuperação das 27 escolas. o custo da recuperação
de todas elas teria sido de R$ 22.090,00. à razão de
cerca de R$ 818, I O por cada escola. Mas a Prefeitura pagou à SE Construções. firma individual. sem
registro no CREA e, ponanto, sem a capacitação
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profissional. a quantia de R$ 79.000,00 à razão de
R$ 2.900.00 por unidade.

CONSTRUÇÃO DA RUA DO LAZER
A Prefeitura celebrou contrato de concessão de
direito real de uso com a Companhia Cervejaria
Brahma. A cessão de uso é realizada via contrato
administrativo. através do qual o Poder Público concede a terceiro direito real sob um bem público para
fins de mdustrialização, urbanização, edificação,
cultivo ou qualquer outra exploração de caráter
social, exigindo-se (Dec. Lei Federal 271/67) como
condição sine qua non para a sua val1dade, lei autonzaúva expressa. licitação. precedida de desafetação. se for um bem do patrimônio público indisponfvel. prazo certo ou indeterminado. com ônus ou
sem ônus para o cessionamcnto e finalidade especflica.
In casu. nenhuma dessas exigênc1a.s foi atendida pela Prefeitura. A Brahma pagou à Prefeitura, pela cessão, a quantia de RS 30.000.00, que foi integralmente uúlizada na construção da Pr.1ça do Lazer.
que fica no terreno cedido à referida companhia,
~Hravé' do processo licitatório 030/95. Foram identificadas as "eguintes irregularidades:
1 - A Prefeita nomeou o Diretor de Obras da Prefeitura. Jo"é Carlos Simões Siquetra. para funcionar como membro "ad hoc" na referida licitação;
2 -A planta baixa da construção fo1 examinada pelo
:-:ucleo de Engenhana del>te Tribunal, conforme
laudo técnico constante dos autos e sobre o qual
me pronunciarei mms adiante. e difere, em
muitos itens do serviço. do que foi executado na
Rua do Lazer;
3 - Concorrem as firmas ''Maria José F. Alves- ME
- Empreiteira Nova Arcoverde, dada como funcionando no Distrito Indu~trial, lote Il, Quadra
A-1. Boa Esperança. que ofertou o preço de R$
37 .225,29; Leônidas F. S. Construções, cujo
preço ofertado foi de R$ 38.289.69 e BEFAL
Engenharia Ltda, que ofereceu o preço de R$
38.609,48;
4- Conforme faz prova o documento de fls. 123, vol.
li, a empresa BEFAL não funciona no endereço
indicado -Rua Pacheco Duarte, 234, Arcoverde;
5 - Os auditores procuraram a Empreiteira Nova Arcoverde no endereço ao qual foi encaminhada a
carta-convite respectiva e constataram que não
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existe quaJquer imóvel no endereço fornecido:
6- Nenhuma das empresas concorrentes possui registro no CREA(fls. 35 a 37. vol. 1). o que significa dizer que são inabilitadas para participar de
licitações: DOS termos da Lei Federal 0°
8.666/93:
7 -A Empreiteira Nova Arcoverde é uma finna
individual e, na conformidade da Resolução n°
336, de 27-10-89, do CREA. somente ao profissionaJ habilitado é facultado constituir firma
individual para a prestação de serviços profisSIOnais ou execução de obras, desde que seja
registrado naquela entidade. A titular da Empreiteira Nova Arcoverde é empregada doméstica
trabaJhando na residência do pru de Regivaldo
Gomes Sobral e não tem formação profissional
oa área de engenharia, conforme assegumdo por
ela própria em seu depoimento de fls. 117 a 119,
vol. !J;
8 -O titular da empresa Leônida~ F.S Construção,
que concorreu no processo licitatório, afirmou
em seu depoimento de fls . 124, voi. U. que entregou sua proposta ao Presidente da Comissão
de L1c1tações. não partic1pou da sessão de abertura e julgamento das propostas, tendo recebido.
por telefone, a informação de que a mesma fora
rejeitada:
9 - Segundo documento fornecido pela Junta Comercial do Estado. a firma individual ·'Maria
José da Fonseca Alves". com o nome de fantasia
Empreite~ra Nova Arcoverde, foi registrada naquela entidade em 14-03-95, sob o NlRC
210161943-1, CGC 00478363/0001-37. com o
capital de R$ 10.000,00;
IO- Em seu depoimento, já tantas vezes citado. a
titular da mencionada empresa, Maria José da
Fonseca Alves, afirmou que, no início de 1995.
foi procurada por Regivaldo Gomes Sobral
para assinar alguns papéis, com a promessa de
que ela não seria prejudicada e sem saber do
que se tratava. Os papéis se referiam à documentação para abrir a firma e uma procuração
dada por ela a Regivaldo, com poderes amplos
(doc. de fls. 127, voL fi). Nesse mesmo depoimento. Maria José assegurou que é empregada
doméstica, percebendo um salário mínimo,
enquanto seu esposo presta trabalhos avulsos
como pedreiro ou na roça do filho Adriano, que
trabalha na empresa "Arcobri ndes"auferíndo

um salário mínimo e que a filha ma1s 'elha.
Ro!'limere uabalba como faxmeira na casa do
mesmo Regívaldo. ao passo que o tilho mais
velho. José Genivaldo. está desempregado
li - Convocada pelo Mimstério Público de Arcoverde e pela Comissão de Inquérito da Câmara
de Vereadores. Maria Jo~é não compareceu
para prestar depoimentos. Convocada ~los
auditores deste Tribunal. ela opôs muitas dtficuldades e. quando finalmente depô~. apresentou à nossa equipe técnica uma determinação
do Juiz de Direito da Comarca, Dr. r\icolau
Loureiro Lopes Silva l'eto (doc. de fls. 1122.
vol. 11). no qual o magistmdo determinou à
depoente que só comparecesse caso a convocação estivesse com a sua assinatura.
Entendendo que UlJ procedimento extrapola os
hmlles da prestação jurisdicional, opino no sentido de que este Tribunal encaminhe peças do
processo à apreciação da Corregedoria Geral de
Ju!'ltiça. bem como do contido às fls . 3869 dos
autos. que configuram despesas indevidas com
aquela autoridade;
12- O preço pago pela obra imponou num superfaturamento equivalente a 10.295,08 CFEPES
(9.462.23 UFIRS). evidenciado no Laudo Técnico de Engenharia, que examinarei mais adiante.
IRREGULARIDADES NO
RELACIONAMENTO ENTRE A
PREFEITURA E A CONSTRUTORA ''S. F.
LJMA CONSTRUÇÕES"

Em seu relatório, fls. 3893 a 3895, vol. XXVI.
os audnore~ deste Tribunal relataram fatos muito
graves envolvendo o relacionamento de um secretário municipal com a empreiteira S. F. Lima Construções. que executou várias obras públicas, cujo
titular, de direito, era Severino Ferreira Lima. falecido em 15 de março de 199~. Ao falecer. ele estava
exercendo o cargo comissionado de encarregado de
obras. na Secretaria de Obras e Urbani-,mo, cujo
titular é o senhor Pedro Rolim. Em depoimento
constante destes autos, Jean da Silva Lima. afirmou
que seu pai nunca percebeu qualquer remuneração
da Prefeiturd, a não ser os vencimentos do seu cargo
em comissão, embora a empreiteira de que era dono
tenha execuwdo várias obras, a m:llor parte delas

ft'lau ,,nada' ~.:om pavimentação c calçamento de
rua' (uoc de tls. 368 e 369. vol. lJJ). Afirmou, ainda,
que todo" os comuto~ entre a empre1tc1ra e a Prefeitura foram real1zados com intermediação de Pedro
Rohm. então Secretário de Obras e, a partir de outubro de 1995, Secretário de Indústria e Comércio.
sendo que os talonários das notas fiscais emitidas
pela firma eram arquivadas na própria Secretaria de
Obra,, preenchidas pelo próprio Secretário e, às
vezes. por Edrnfltoo Ferreira da Co,ta e Silva. cujos
os valores consignados erctm determinados pelo
próprio Pedro Rolim.
Concluíram os auditores que as notall fiscai:> os.
160 a 163. 177 a 186. supo~tameme emitidas pela
empreiteira, ob;eto dos empenho:. 3 198. de 03-0893 e 6290. de O1- I I -93, foram cfeth a mente
preenchidas por Pedro Rolim (does. de Ih. 224, 226,
234, 235. 254, 260. vol. fil). As letras apostas nas
notas fiscais são idênticas às das assinaturas do
mesmo apostas em dois bilhetes dirigidos n Nailma,
auxi!Jar de teliouraria. solicitando preparação da
ubenura de licitações (ver relatório dos auditores.
fls. 3892 e 389~. vol. X.XVl). O própno Pedro
Rohm ate~tou a realização dos serviços que teriam
sido executados pela referida empreiteira (fl~. 228.
230. 231, 234, 237, 239. 241. 243, 2~5. 247. 249.
251. 253, 256. 259. 262, 264. 266. 267, 269,271 e
274, vol. 111). As defesas apresentada:- pela flfTlla em
processos relativos a autos de autuação lavrada pelo
CREA contra a mesma foram assinados por Pedro
Rolim, que invocou sua qualidade de representante
legal da empresa S.F. Lima Construções (does. 215
a 222. vol. 111).
Em depoimento constante dos autos. Edmílton
Ferreira da Costa e Silva. que também preencheu
nota~ fiscais, servidor comissionado da Prefeitura
desde fevereiro de 1993, confirmou que tais notas
eram mesmo preenchidas por Pedro Rolim. Declarou ainda que ele próprio, EdmJ'lton. sacava os
cheques emitidos a favor da empreiteira nos bancos
e entregava os numerários a Pedro Rolim.. de vez
que unha em seu poder urna procuração passada
pelo titular da firma. Por sua vez. outro o;ervidor da
Prefeitura. Janflson Farias Cordeiro, declarou que
assinava os recibos passados pela empreiteira nas
notas de empenho respecúvas, embora sem habilitação legal para isso, em nome da empresa, levando
os cheques até Edmflton. que os endossava a fim de
serem sacados. Ainda segundo Edmflton, do mon-
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tante d~ quantias sacada~ em l'lancos, JC:{ l!ram
entregues por Pedro Rohm diretamente ao titular da
empreueira ou a ele próprio. procurJdor bubilüado.
Os auduore:) relacionaram. us th. 3895. vol.
XXVI, oito cheques relauvos a pagamentos supo:.mmcmc eteruados ?t fimw S f- L1ma Con... truções.
depositado::. na conta banc(ma de Pedro Carlos Ferreira Rolim. no Bamerindu~. Agencia de Arcoverde.
Em sua detesu (ns. 3989-3990), a Prefeitura alegou
que os auditores do Tribunal lJUCbraram o sigilo de
Pedro Rolim. pois não -;e elahora uma relação de
cbeques depositados em contJs correntelt sem que
alguém tenha quebrado o '1~110. somente possível
com ordem judicial expre... sa.
A dete-.a alegou. ainda. que a forma como foram
colig1das as provas testemunhais e a quebra de si:;llo bancário tomam msubsi'\tentc~ as alegações dos
auditores. Além di:;~o. as obras que..,t1onudas foram
realizadas por preço abaixo do custo. ~m qualquer
preJuízo para o erário municipal.
Auditores do Tribunal de Contas n5o têm poder
para quebrar s1gdo bancáno de runguém. A defesa
alegou mas não compro\OU que a de ... pesa com a
obrJ questionada ficou abaixo do cu,to
E•;tá definithamente comprovm.lo, pela pro\a
conMante dos autos. que
u) - corno num passe de mágica. quantias substanciais pagas pela Prefeitunl à empreiteira S.E. Lima Construções foram parar em contu banc:1ria
particular do Secret:írio de Obra~ e Urbanismo.
Pedro Rohm;
b) - ficou igualmente provado que Pedro Rolim tem
itllerc!'>.;es comerciais na empresa. tendo se encarregado. como o;eu repre"Cmame legal. de
prepamr defesas contra aulti::Jções do CREA:
c)- Pedro Rolim. ou func1onCmos sob a :-ua cbetia.
preencheram empenhos e nota~ fiscrus relativos
a pagamentos feitos 11 empreiteim. sacaram os
cheques em espécie na coma bancária da Prefeitura c os depositaram na conta de Pedro Rolim
A prova conclusiva dos autos aponta no sentido
de um conlu10 espúrio entn: o Secretário de Obra".
funcionários a ele vinculado~ e a empreiteira. para
tlesvtar recur;os público!\ em pro\eito. pnncipalmente. do próprio Pedro Rolim e de outras pessoas.
SU PERFATURAMENTO EM DESPESAS
COM A LOCAÇAO DE VEÍCULOS
A-; despesas em referência resultaram da contra72

tle veículo~ para a hmpeza urbana c para o
tran..,porte de areia. objeto das lic1taçoc' ns. 02-A
03-A/95. que já abordei em outra p•lrte deste voto
Os autlnoreo; deste Tribunal (ver relatório. fls .
3906 u 3912, voL XVI). argumentaram ser impossf-.el que a Prefeitum tenha consumido o excessivo
volume de areia dedurado pelos doi~ vencedores da
licitação respectiva. Aliás, os empenhos dessa.~
despesa-: menc1onam. expres:o;amente. que as mesmas denvaram da preíõtação de serv1ço~ de limpeza
urbana. contrariando o objetivo hcuado
o~ doi o; vencedore~ da ucnação para a ~.:ole t a de
lixo contrataram \'eículos para rcall7ar o ser. iço.
CUJOS pagamentos foram efetuados pela Prcfenura.
Os licuantes alugaram nove caminhõc~ para tran..,ponar hxo Considerando que o' eduab hcuatório),
previam o pagamento mensal de R$ QOO,tlO a cada
l1c1tante, sem quab:quer outros :~cré..,ctmos que
foram incluídos ilegalmeme nos rcspec11vo~ contratos, os auditores apuraram um superfaturc~memo
tlc RS 89.573,76,no período de jane1ro a outubro tle
1995 O ~UJXrfaturamemo ocorreu dev1do ao pagamento de combusúvel. diária:. e ...aWrios de empregados não previstos no edital:
0~ audllore" apur.uam a ocorrênCia de outras
Irregularidade a saber
UIÇilO

I - O caminh::io placa BZ-6397, contratado a De-

móstenes Roberto Barbosa tns. 1-1-35, vol. XIX)
penence a Onofre Justino Barbo~a. que concorreu à licitação para o tramportc de hxo. conforme documento fornecido pelo DETRAJ"=. :h n~
3023. vol XXI Onofre é também o proprietário
do caminhão placa OS- I 789. uulizado no transporte de lixo (fls. 3023. vol. XXI);
2- Onofre Ju-;tmo Barbosa é 1rmilo do Vereador
João Jusuno Barbosa. Em documento constante
dos au tos (fls. 2-1-5. vol. XIX). o diretor do
Departamento de Limpeza Urbann da Prefeitura.
Genccy Monteiro. relnc10na dois caminhões pertencentes ao vereador prestando serviços ao
munic1p10. Os auditores deduz1ram que. 'Sendo
assun. o vereador mlll1tém contrato de prestação
de serv1ços com a Prefe1turn através do irmão;
3 - Outro caminhão, de placa MV-8902. contratado
para o transporte de lixo a Jandilson Al\'es Pereira de Assis. é de propriedade do mc~mo Genec}
Monteiro SiJvn. diretor do Departamento de
Limpeza Urbana, conforme a documentação for-

necida pelo DETRAN. Genecy fiscaliza os serviços que ele próprio pre~ta à Prefeirura no
tran'>pone de lixo. Por sinal, foi ele que recebeu
a ma1or remuneração- RS 28.805.50;
4 - O já citado relatório do Diretor de Limpeza
Pública mclu1 cammhões de propriedades dos
Vereadores João Liberato e Everaldo Lima como
prestadores de !-.crviço:-. da Prefeitura.

rnm. com razão, os adicionais relativos a dias trabalhados nos sábados. dorrungos e feriados. além de
expediente noturno. porque o edital de licitação não
as previu nem as autorizou, nem constaram das propostas de preços. Não tmpona que a Prefeitura. na
oponunídade própria ou recentemente, tenha elabomdo minutas de contrJto que não rel.peitaram o ectital.

Além as comnllações de ,·eícuJos já mencionada.,, a Prefeitura contratou 14 veículos para prestar
-.crv1ços de transpone à Secretaria de Educação, sem
o proce!lsO licitatório. os quais. no período de janeiro a julho de 1995, provocaram despesas de RS
29.010,94 (ver relatório, fls 391 1, voi. XXVJ).
O valor pago pela Prefeitura. pelo aluguel de
vefculos, no perfodo de janeiro a outubro de 1996,
foi de R$ 192.809.94.
A Prt'feita alegou, na peça de defesa, que os auctitorcs erraram quanto ao excesso por ele apontado,
de vez que os contratos de pre~tação c.Je serviços esúpulara. expressamente, o pagamento de valores extras relativamente ao trabalho executado nos sábados. domingos. fenados c no expediente noturno. asim como as despesas com combu tíveis. Logo, trata-se de pagamentos autonzados em contratos ~ole
nemente pactuados. o que s1gnifica dizer que a
quantia possfvel de rcstitUlÇão seria bem inferior a
pre\ ista pelos auduores. Argumentou, ainda, que o
caminhão utilizado na coleta de lixo dado como pertencente ao Diretor da Limpeza Urbana foi vendido
muito antes da formalização do contrato, conforme
dá coma o documemo n° 60. acostado à defesa. sendo comprador JandOson Alves Pereira de Assis, o
verdadeiro contratante, apesar de não ter regularizado a transação no DETRAN.
Finalizando, disse que o montante de
122.452,16 UFEPES. apontado pelos auditores para
efeito de restituição ao erário, por vfeios em processos licitatórios em relação aos quais o Tribunal de
Contas aplica apenas a pena de multa, não tem razão
de ser ante o disposto no an. I 14, 11. do seu Regimento Interno.
O documento no 60, acostado à defe. a é um recibo particular que deverá ser examinado com muita
reserva. A prova da venda seria a transferência de
propriedade via DETRAN, o que. todavia. não se
realiZOU.
Às despesas impugnadas, os auctitores incluí-

DESPESAS COM O PAG AME~TO
DE COMBUSTÍVEIS
Os auditorel. levantaram uma despesa de R$
126.5--U, 12 com o pagamento de combustíveis,
assim ctiscriminada:
R$

Veículos da frota oficial da Prefeitura 82.785,86
Veículo~ de terc~iros que prestam
· :..::u.;....rb:...:a::n:..::a_ _ ..:.J..:..I.:...:.7..:.9.::.3:...:.7..::6_
serv1ços de hmJ>t:_La-=
31.964,50
~efculos panicularcs
Entre a~ de1ena:s de "eículos particulares
abastecido) às expensas do erário municipal, estão
os de placas IF-6936, de propnedade do Secretário
do Governo. Kn:-6835, peneoccnte à Secretána de
Educação; ~V-8902. de Genccy ~fonteiro da Silva.
Diretor de Límpeta t;rbana; IIF-0704. penenceote
ao Secretário de Assuntos Jurídicos: JM-9179. pertencente à Secretana de Ação Social. BY-2273. do
Vereador João Liberato: IQ-1893 e IQ-5893. peneocentes a Jorge Luiz Santos. titular de cargo em
comissão da Prefeitura. e. lZ-1693, penencente a
lran Fernando Pessoa. fiscal do Municfp1o.
A relação dos veículos e das despesas pode-se
ler às fls. 394 e 3915, vol. XX VI.
Em sua defesa cns. 400 I a 4003. vol. XXVJ) a
Prefeita Municipal argumentou que a frota da Prefeitura, incluindo uma ambulância, duas caçambas,
um caminhão. um trator de pneu, dois tratores de
esteira, um ônibus, uma veraneio, uma camioneta OLO, um gol, um opala, um santana, um guincho, um
caminhão compactador e uma toyota, é multo
pequena e se encontra em mau estado de conservação. Alegou, ainda, que a única forma encontrada
para atender a população de 56.000 habitantes sendo
50.000 na zona urbana, 06 escolas na cidade e 33 na
zona rural, foi permitir que o secretários municipais, outros servidores e representantes da comunidade, utilizassem os seu' própnos veículos para
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prestarem scn·tços que a Prefeitura nãu podta
medtante a conce~são de uma cota de combustível, o que pcnnttiu. até mesmo. o transpone de
doentes para Rectfe e outros muntctptO). Dt~se.
ainda. que ao quanulicarem a despesa total o:. auditores do Tribunal tnclutr..tm. nas despesas impugnadas, o abu,tcctmento de veículo~ oficiais e com o:.
que prestam servtços à limpeza urbana. além do:.
comr•.11ado~ para o tran ... pone de estudantes. A~
despesa'\ com tats vefculos não poderiam "er incluídas no montante a resutuir. Além dtsso. eles teriam
se equivocado, pois a soma não é de R$ 126.5-+4-.12
como alegaram, mas de R$ 97.039,18, de acordo
com os empenhos acostados à peç<~ de defesa.
Os aud11orcs só inclufram no momante as despesas com o pagamento de horas extras e combustíveis, não previstas no edital da lJcttação.
Como garantir que os únicos empenhos de despesas relativas a combustívets sejam os efetivamente upltcados e não os anexados pelos auditores?
Qual a prova de que os veículos paniculares ttbal>tecidos pela Prefeitura foram Ulilizados exclusivamente no transpone de doentes? A defesa fez a contestação apenas com alegações não sustentadas por
qualquer prova matcnal
A alegação em apreço cai por terra diante da
certidões fomectdas pelo DETRA.'\ (fls. 2799 a
2906, vol. XX I) a.' quais comprovam que nada
menos do que IOI \efculos particulares. abastecido~
às expensaJ. do erário municipal. têm placa.-. frias,
não cadastrada!, naquele órgão e'tadual.
A defesa alegou, de referência ao veículo placa
IQ-1993, pertencente a Jorge Luiz dos Santos. que o
mesmo jamais exerceu cargo comissionado na
administração do Vice-Prefeito Egeton Verçosa.
Todavia trata-se de servidor efetivo da Prefeitura e
teve outro vefculo de sua propriedade, o de placa IQ5893, também ab<L<;tccido. O abastecimenlo irregular pode ter aconrecido na gestão da atual Prefeita e,
na ge1-.tão do Vtce-Prcfeito, ter sido designado para
exercer cargo comissionado, sem que ele soubesse
do fornecimento anterior.
pre~tar.

DESPESAS COM PUBLICIDADE

Arravé)o de licitação feita através da Carta Convite n° 52194 (lls. 1080 a 1114. vol X), a prefeitura
contratou quatro empresas para divulgações
radiofônicas e lhes pagou as seguintes quantias, no
período de Janeiro a outubro de 1995:
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R$
34.803.70
Propagunda Ltd•l
~ádio Difusora Cardeul Arl:-''O:_\:_e_rd'-e-~8.:..:.5:...::6:..::0..:..:.U::....c0=-H.no.oo
Lima Publictdades Ltda
6.355.00
_ _Suhral Propaganda LtJa
64 438.70
TOTAL
- -A-. irregulandu<fe, apontadã pelos auihtore)o do
Tribunal foram a' ...egutntes·
Jok~:o

I - Julgamento. homologação e adjudicação dos
~c!rviços realizados no mesmo dta ( 18.08.94).
contrariando a Lct;
11 -A RMio Dt fusora Cardeal Ltda não apresemou
documentos comprovando fndices de audtém::ia
conforme exigênCia do mstrumento de convocação,
111 -No me!>mo dia da abertura das propostas e do
julgamento. fora do prazo legal. a Jofeco Propaganda aprescmou documento comprobatório
de índices de audiência ( R5dio ltapuarna):
IV - Os comatos linnados em 18.08.94 estabeleceram vig!!ncia até 31 12.95. mas prevendo a
prorrogação até o final de 1995. contrariando a
Lei Fedem1 8.366/93;
V- O valor gl{)bal dos contratos (R$ 45.2-+8.00)
ultmpa..,sou o valor fixado em lei para a licitação na modaltdade cana-convite, só podendo
ser hcitado na modaltdade tomada de preços:
VI - A empresa Jofeco Propaganda recebeu ~$
31 .5~.75 além do valor estipulado no conrr. ·to. tmponâncta essa que os auditores propustram ser restituído ao erário.

Em sua defesa. a Prefeita alegou que. nessa
pane, o relatório dos auditores é imprestável porque
eles não npensamm aos autos os textos das mensagens radiofônicas que pude~sem emprestar validade à:. suas alegações. Argumentou que todas as
divulgações foram de cunho social. Prosseguindo,
sustentou que os pagamentos efetuados no penodo
de agost0/94 a julho/95 somaram apenas R$
18.549,27, conforme os documentos (empenhos) de
números 43 a 53, o que dispensava a Lonmda de
preços. Se algum pagamento fot efetuado a partir de
agosto de 1995. é de ser atribuído ao Vice-Prefeito
Egenon Verçosa Apesar de a Rádio ltapuama ter
apresentado a pesqUto;a de uudtência na data do julgamenro da hcuaçào ( 11 .08.95), a mesma fot realizada no perfodo de OI a IO de agosto. confoane

Lll'daraçJo a~:o~tada li peça de dt:-fesa.
A declaração refenda pela defesa. um escrito
particular. nào tem vaJor probante Por outro lado. a
defesa anexou empenhos relauvos a pagamenros de
publicidade que nào conferem com a quantidade
apresentada pelos auditores. A menos que e-:tes
tenham plantado empenhos com dat~ atrasadas, o
que é madmtssf\d. conclui-se que as alegações não
foram compro\adas. Se o Vice-Prefeito eventualmente fez pagamentos em o;ua gestão foi em cumprimento a contratos firmados na gestão anterior. prorrogados pela mesma gestão até o final de 1995. lmpos!tfvel. para os auditores. a requistção de gravações de publicidade r..ldtofônica feita durante período superior a um ano. O pnuo legal para que as
emissoras conservem fitas relativas a programas
gravados é de 30 dias.
Por não conhecer os textos divulgados. não
tenho condições de assegurar abusos nos programas
publicitários. Limito-me a condená-los porque foram baseados em processo licilatório manifestamente ilegal, com veementes iodfcios de terem sido
montados fraudulentamente. eis que. no mesmo dia.
as propostas foram abenas. julgadas. homologadas
pelo execuuvo e adjudicados os serviços aos licitantes declarados vencedores. com frontal violação da
lei, além de superfatur..unento comprovado na quantia paga à Rádto lrapuama. superior a 31 mil reais.
CO!\TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS SEM UClTAÇÃO

Este Hem da auditoria envolve procedimentos
nebulosos nas relações entre a Prefeitura e a firma
·'MC Borges Limpeza - ME''. contratada para varrer
lagradouros e coletar resfduos sólidos (ver contrato
de fls. 875 a 879, vol 0<).
Não houve qualquer procedimento licitatório
prévio, tendo os auditores deste Tribunal relatado o
seguinte (tls. 3960 a 3904, vol. XXVI):
I -A empresa, antes da fonnalização do contrato,

nunca realizou

o~

serviços contratados. Foi

constituída em 1993 tendo como objeto social a
venda de materiais de limpeza. Em setembro de
199~. a proprietária, Maria do Carmo Borges.
procedeu a uma alteração do contrato social da
empresa. ampliando seus objeúvos a fim de que

pudesse prestar sen iço:. de limpeza e conservação. bem como promoveu a mudança de
endereço, que era a própna residência da proprietária, para o Pavilhão -l, Boxe 6. do CECORA
(Centro Comerctal de Arcoverde). Os auditores
verificarJm que no aJudido boxe funciona uma
loja de vendas de materiais de limpeza manúda
pela finna em questão;
2 - Em depotmento prestado nestes autos, a proprietária da firma disse que, procurou a Prefe11a
Municipal pcdtndo-lhe. encarecidamente, que
contratasse sua empresa para realizar serviços de
limpeza urbana. tendo a Chefe do Executivo lhe
respondido que não poderio fazê-lo porque havia
a necessidade de uma licuação. Disse mais, que,
em janeiro de 1995, a Prcfena resolveu ajudá-la
contratando sua empresa para prestar os serviços
de limpeza em toda a áreo urbana, sem licitação:
3- O valor do controto foi de R$ 10.000,00 men-

sais. com prazo de duraçllo de 12 meses (aré
3l.l2.95). o que perfaz o preço total de R$
120.000,00, valor esse que se enquadra na licitação obrigatória, modalidade tomada de preços;
4- O contrato não estipulou o número de empregados a serem utilu.ados no ~ervtço. como deve
ocorrer nos contmtos de locação de mão-<leobra. Em seu depounento já citado, a proprietária da empresa afinnou que. no inicio da
vigência do contrato. coma va com I 30 funcionários para a varrição de toda a ctdade, mas.
no mês de junho de 1995. reduziu o número para
90 enquanto detxou de atender toda a fu-ea
urbana. ficando o serviço restrito à periferia da
cidade, mediante acordo verbal com a Prefeitura;
5 - Embora com redução da quantidade de empregados. de 130 para 90, a Prefeitura continuou
pagando à empresa o mesmo valor mensal; No
período de O1.01.95 a 16.1 1.95, pagou o montante de R$ 165.418.16, o que significou a
média mensal de R$ 16 541,81, bem acima do
valor estipulado no contrato;
6- No já mencionado depoimento, a proprietána da
empresa afmnou que nas nolas fiscais de seJViços por ela emitida.., estão incluídos o valor contratual, o das indenizações trabalhistas e o das
compras de material de limpeza que a própria
fmna vendeu à Prefeitura. e que as indenizações
foram pagas pelo Executivo mediante acordo
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verbal com a Secretária de Admini•mação Municipal, o que explica o excesso de R$ 65A 18,16
recebidos pela \.1.C. Borges Limpeza- ME. em
relação ao valor aJUStado. A documentação de
957 a 968, volume IX, comprova que a Prefeitura incluiu nos pagamentos efetuados à firma
o pagamento de rescisões conlrntuais, serviços
contábeis, material de consumo, despesas diversas. contribuições para o FGTS. para o INSS.
aluguel da sede da empresa, CONFINS, conLnhUlção social. conscno' de carroças, borracharia. bonoráno, advocatfcios. de~pesas com
viagens. ligações telefônica.,. combustíveis,
xerox. refeições e cu-.tas de proce~so judicial.
Tratamento privilegiado, de mãe para filha,
como se pode deduzir.
7 - Uma funcionária a scrv1ço da empresa Maria
José da Silva Tenório, afirmou, no seu depoimento de fls. 922. vol. IX. que foi conrratada
pela fmna para trabalhar como merendeira na
Escola Municipal Antônio de Brito Filho, função esta que ela tinha desempenhado no periodo
de OS 02.89 a 29.05 9~. quando foi dispensada
porque não fora aprovada em concurso público;
8 - Os auditores anexaram aos autos cópias de
folhas de pagamento da empresas (fls. 918 n
919. vol. lX) e sobre as mesmas a proprietária da
empresa disse. em seu depoimento (fls. 916 e
917, vot. IX) que Jandira, Secretária de Adminhtração. lhe pediu para contratar merendeiras
para escolas do município. tendo ela contratado
Margarida Maria da Silva Lins. Marlene Rita de
Araújo e uma de nome Graça. além de Genecy
Flor. incluído na referida folha de pagamento, o
qual exerce a função de v1g1a da res1dência da
Prefeita, tendo ele recebido salários. à conta da
firma. no perfodo de fevereiro/94 a fevereiro/95.
A proprietária. Maria do Carmo Borges entregou
uma declaração particular à Inspetoria Regional
de Arcoverde na qual procurou corrigir afirmações constantes de seu depoimento. Nessa
escritura particular. ela afirmou não ter dito. no
depoimento, que conrratou merendeiras. mas
que as mesmas trabalharam como merendeiras
anteriormente aos contratos e que. na firma,
exerceram as funções de varredeiras. Declarou
ainda que houve um equívoco quanto à conrratação de Genecy Aor para vig1ar a residência da
Prefeita, assegurando que ele nunca trabalhou na

ns.
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empresa e a sua inclusão na folha de pagamentos decorreu de um erro do fiscal de rua. por
nome Fábio. Anexou. ainda. uma relação de
servidorel> da firma. que não está assinada por
nmguém. bem diferente da:- folhas por ela
exibidas quando prestou depoimento (ver doc.
de fls. 920 a 941. vol. IX):
9- Em seu relatório (fls. 391~. vol. fX). os auditores opinaram no sentido de que a Prefeitura
seja imtada a devolver ao erário a quanúa paga
à prestadora de serviços. indevidamente.
Em sua defesa (tls 3994- 3995, vol XXVI ). a
Prefeitura alegou que os pagamentos feitos à empresa correspooderam às variações mensais da quantidade de empregados, alcançando a média mensal de
R$ 15.000.00. havendo economia de custos e beneffcios diretos à população e. nos preços pagos. foram
inclufdos os encargos soc1ais (obrigações trabalhi~
tas. previdenciárias) além de materi::us de limpeza
A defesa não forneceu qualquer subsídlo a título de contra pro' a. O contmto firmado entre a Prefeitura e a empresa e~tipulou o 'alar ceno de R$
120.000.00. sem nenhum adicaonal. o que significa
d1zer que oo aludido preço J:Í estavam embutidos os
encargos socims e material de limpe1.a. O contratante nà~) pode assumir encargo.; se o contrato não
prevê cxpre,ssameore esse ônus. Os pagamentos
foram manifest:1111eme ilegms.
Além di~ ...o. o contrJ.tO violou a lei porque não
houve processo licitatório. "lão ocorrendo a licitação. os contratantes fixam o preço que bem entendem. Se tivesse havido o processo licitatóno. os custo' poderiam ter ~ido bem menore~ A contratação
da firma de Mana do Carmo Borge~. como ela afirmou em depoimento que, no particular, ela não
questionou. nem a defesa, foi produto de um apelo
pellsaal da proprietária, atendido pela Prefeita. em
condições generosas e absurdas. A ngor, deveria
haver a devolução. ao erário. de toda a despesa realinlda. baseada em contrato nulo que foi feito em
oposição à lei.
S LPE RFAT L RAMEl\TO E\1 O BRAS DE
E NGENHA RIA
O Núcleo de Engenharia deste Tribunal. através
do inspetor de obras públicas Ricardo Calheiros de
Andrade Lima, com a colaboração dos auxiliares de

inspetor de obra<, públicas Flávia Vila Nova e Eduardo José de Albuquerque Monteoegro. fez perícia
técnica em várias obras públicas. realizadas pela
Empreiteira J\ ova Arcoverde, que é uma fuma individual cujo titular declarado é a empregada doméstica a que Já me referi antes. pela firma S.E. Construções. CUJO lltular é Silvio Emanuel. além de
outras executada-; por admirustraçào direta da Prefeitura. O relatório do Núcleo de Engenharia é o
documento de tls. 312 I a 3212, v oi. XXII.
A Empreiteira Nova Arcoverde executou várias
obras e serviços. em número de 41 (ver relação. fls.
3132, vol. XXII ). como a construção de uma praça,
calçamentos e reposição de asfalto de várias rua<;,
construção e desobstrução de galerias. A S.E. Construçõe~ recuperou 27 prédios escolares. ampliação
de grupos escolares, recuperação do posto telefônico de Aldeia Velha e recuperação do prédio da Secretaria de Educação.
De referência à Rua do Lazer, o Núcleo aftrmou
que nenhuma das empresas Jicitames possui registro
no CREA, exigência indispensável para quem deseja construir obras públicas.
Na Rua do Lazer. o EG apontou os seguintes
surperfaturamentos:
R$

7.687.69
Constn1çào da Rua do Lazer
Construção de uma galeria na Rua do Lazer
1.881.39
819.02
Chafariz do bairro de Sucupira
-l.618.22
Posto telefônico de Aldem Velha
Reposição de asfalto em diversa.. ruas5.460,00
26.282.99
Construção de várias galerias
7.585,75
Obras relativas a calçamento
Construção, ampliação e recuperação
40.158,83
de escolas
Recuperação do prédio da Secretaria
5.608,29
de Educação
126.243,41
TOTAL
A soma dos valores acima. R$ 126.243,41, cora 152.339,10UF1RS.

re~ponde

Em sua defesas escrita, insuuída com \'ários
documentos, a Prefeita argumentou que as despesas
com escolas municipais resultaram da aplicação de
recursos federais à conta do FNDE (Ministério da
Educação e Espones), sendo a competência exclusiva para apreciá-los do Tribunal de Contas da União.
e que os serviços foram executados de acordo com

as especificações feitas pelo órgão repassador dos
recursos. Argumentou que, de referência à construção da Rua do Lazer, um dos pagamentos efetuados
à empreiteira. o qual contribuiu para exceder o valor
contratado. foi feito em 09 de ago-.to de 1995. quando o Vice-Prefe11o estava no exercício do cargo e
que. quando ela reassumiu chefia do Executivo. eferuou um pagamento porque não sabia que já tinha
sido autorizado por aquele ex-Prefeito. No que se
refere aos pagamentos feitos à empresa S.F. Lima
Construções. o~ auditores do Tribunal incorreram
em abuso de poder porque quebraram o sigilo bancário do então Secretário de Obras Pedro Rolim,
mas obra-; foram devidamente executada-; a preço
abaixo do custo.
Quanto aos excessos apontados no laudo do
Núcleo de Engenharia. a Prefeita argumentou que
aquele Núcleo recorreu a tabelas por ele próprio
elaborada~. atr.tvés de critério questionável, tanto
que aceitou planilhas de custos da Prefeitura quando
os valores eram inferiores aos seu~.
Sustentou, ainda, que o critério para a adjudicação dos serviços e obras contratados foi o de
menor preço, como preconiza a legislação. e se O!.
preços efetivamente pagos estão em consonância
com os das propo,taS licitantes aprovadas não há
que se falar em superfaturamento. Em face de propostas apresentadas. cabe à administração pública
anular a licitação se considerar que os preços oferecidos são incompatíveis com o de mercado ou se não
são exeqüíveis. Se exeqüíveis. têm de ser honmdos.
Disse que não houve excesso de pagamentos à
empreiteira que construiu a Rua do Lazer. como alegaram os engenheiros deste Tribunal. porque, ao
longo da execução dos serviços. a Prefeitura constatou a necessidade de adequar o projeto existente
para melhor atender à comunidade beneficiária do
empreendimento e que o setor competente da Prefeitura encaminhou nova planilha contemplando as
alterações do projeto e os serviços extras e excedentes que representaram um acréscimo de 14,94%
do valor contratado. dentro do hmite de 25% permitido pela Lei Federal 8666/93. Logo, não houve
quaJquer superfaturamento. EnfliD, de referência às
demais obrru. e serviços por ele inspecionados na
mesma linha de defesa. a Prefeita argumentou que
os vencedores das licitações foram os que oferecemm o menor preço. compatível com o valor de mercado, e que os acréscimos resultaram de aditivos
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contratuais exigidos por alterações de projetos que
se revelaram necessários. sem qualquer prejuízo
para o erário municipal, em faixas aceitáveis adotadas em outras regiões. como Recife, considerando
um BDI compatível com as dificuldades dos serviços e da própria região. As composiçõe!> de preço~
elaboradas pelo NEG não levaram em conta aspectos importantes como a abrangência nos cálculos das
Taxas de Bonilicação e Despesas Indiretas - BOI,
que devem ser para cada tipo de serviço levando em
conta os aspectos locais e regionais. Na opinião da
defesa, o Tribunal de Contas estaria na obrigação de
divulgar uma tabela de preços. estabelecendo limites
de preços acei táveis, ficando apenas o BDT para ser
acrescido em função dos vários condicionantes
influenres. As tabelas do TCE seriam conhecidas,
assim, por todas a-; entidades oficiais.
Quanto à empreiteira Nova Arcoverde, a defesa
alegou que, apesar de. suas limitações, vem demon~
trando até o momento algumas aptidões nos serviços
sob sua responsabilidade. limitados àqueles cujos
valores não ultrapassaram os da cana-convite. Por
outro lado- prossegue a defesa- muito embora realizadas na mesma data. as licitações constituíram-se
em processos independentes. sendo os contratos
respecúvos formalizados em instrumentos disuntos.
Finalizando sua peça de defesa, a Prefeita Erivãnia Camelo de Almeida argumentou que todo o desenrolar do relatório da auditoria especial realizada em
sua gestão convergiu para fazer crer que todos os atos
irregulares fossem de seu conhecimento pessoal só
porque consrituíram agmvantes para se lhe aplicar
sanções administrativas, visando imputar a ela débitos
que, ao fim e ao cabo, se constituiria em enriquecimento ilícito dela. Alegou. ainda, que a auditoria foi montada em depoimento de pessoas suspeitas
em razão de interesses poülicos contrariados e em
documentos '·plantados'', quando é sabido que rodo
não passou de montagem poütica, sem sequer a oitiva
da Prefeita. quando da avaliação de obrru; públicas.
A defendente transcreveu vários julgados de
Tribunais e pareceres de juristas, todos sustentando
a tese de que só pode haver punição quando comprovado o dolo. Cito alguns:
- todos os crimes definidos no Decreto Lei 201/67
são dolosos, pelo que só tomam puníveis quando
o Prefeito busca intencionalmente o resultado. ou
assume o risco do produzi-lo. Por isso. além da
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materialidade do ato. exige-se a intenção de praticá-lo contra as nom1as legais que o regem (. .. ).
Ma<;, tratando-se de crime contra a administração
municipal, é sempre possível e conveniente perquirir se o agente atuou em prol do interesse público ou para satisfazer interesse pessoal ou de terceiro (Hely Lopes Meirelles):
-se o procedimento do acusado. embom irregular.
foi inspirado no interesse público, não há crime de
responsabilidade funcional a punir (TJSP. RT
608."23):
-assim, demonstrando propósito de agir regularmente e em beneficio da coletividade. não há que
se apeosar o agente por crime de respon~abilidade.
lmpõe-se tal solução, mormente se ausente prejuízo ao erário público (TACRIM-SP);
-embora em desacordo com a legislação administrativa. nilo se condena Prefeito Municipal que
adquire bens e realiza serviços e obras púbUcas
sem qualquer dolo, demonstrando mais deo;preparo relativo a problema-; lécnico-administmlivos do
que intenção de ofender direito positivo
(TACRIM-SP).
Sustentou a defesa que, nestes autos, não se
verilicou qualquer desvio de recursos ou prejuízos
ao et-ário. senão por conta da inobservância de normas admtnistrativas, de caráter fonnal. A Prefeita
não tinha conhecimento de conduta irregular de seus
subordinados, principalmente do seu Secretário de
Obras. Pedro Rolim. único responsável pelos atos
tidos como irregulares. o que o próprio Pedro Rolim
conlirmou em seu depoimento. constante destes
autos, quando declarou que a Secretaria de Obras
fiscaliza a execução de obras. sendo responsável
pelo estágio da liquidação das despesa'> e atestando
a execução de serviços. E transcreveu o pensamento
do Conselheiro Onadyr Marcondes, do Tribunal de
Comas do Estado de São Paulo, conforme citação
feita por Antônio Tito Costa em trabalho publicado
na Convite dos Tribunais. 1975, p. 44/45. in verbis:
"... Os Prefeitos não devem ser considerados responsáveis pelas irregularidades que apresentam suas
administrações, pelo menos sozinhos, pois já existia
a responsabilidade da máquina burocrática da Prefeitura, que não tem condições para lhe dar a
necessária s'Ustentação administrativa ...".
Em seu requerimento fina.!. a Prefeita defendeote requereu:

a) -A rejeição do relmório dos auduores que realizaram a auditoria especial;
b)- A imediata cessação do consrrnngime01o ilegal
que apcna o Município de Arcoverde. caracterizado pela rerenção mdevida e abusiva de toda a
documentação oficial da Prefeirura.
c) -A exclusão, dos autos. das palavras e expressões d1fammónas, caJumosas e mjuriosas à Prefeilll Munic1pal. neles apostas pelos auditore:.
rt:sponsáveis pela audiroria.
A Prefeita do 'v1umcfp10 de Arco verde. Em ânia
Camelo de Almetda. tem formação univef'\ttária.
sendo portadora de diploma de curso llupenor. Tem,
pois. como, à frente de uma administração municipal. distinguir o que é certo e o que é errado. Sabe.
por formação, que a adnunisrração pública tem que
exercer sua função de modo a obedecer às prescrições constitucionais, as con~agnadus nu Lei Orgânica do Municfp1o e nas leis federais que disciplinam
os processos relurivos à formalização das despesas,
para que os aws relativos à execução orçamentária e
financdra não apenas se adequem àqueL'I.S prescriÇõeJ; corno sejam tran~parentes. Ela tem plena consciência de que todos os atos de que resultem a arrecadação de receira .... a realJz.açào de despesas e a
administração de bens e valore~ do patrimônio
público são sUJCtlOl! ao sa~tema de controle intemo.
instituido pelo próprio Poder Executivo, a fim de
fiscalizar o bem e regular emprego das rendas do
Municfpao. como ao lli'>tema de controle externo a
cargo do Legislativo e do Tribunal de Contru., que é
um órgão institucional encarregado de fiscalizar e
zelar pela boa aplicação das receítru.. para atender as
exigência'> const:mtes da.' ConstiruJções Federal e
Estadunl e da legislação infraconstitucional específica, bem como propor medidas para sanar irregularidades e abusos de poder.
As prestações de contas da Prefeitura Municipal
de Arcoverdc relativas aos exercícios de 1989 a 1992
receberam a condenação deste Tribunal, que opinou
pela rcjetção de todas elas, além de determinar a restituição, ao erário municipal. de tmportânciall vultosas
indevidamente aplictldus, com infração da lei, sem
embargo de ter encaminhado cóptas dos respectivos
processos ao Ministério Púbhco Estadual, com vi"taS
à instauração de ações penais e crveis para a identificação e punição de responsabilidades e para o
ressarcimento dos danos causados à Fazenda Pública.

A Prefeita Erivãn1a Camelo de Almeida manteve a infra-estrutura admimstrativa herdada da
ge~tão anterior. com a convocação. para mtegr.rr !.ua
equtpe de trabalho, dos principai' auxiliares daquela gestão. como secretános e diretores de departamentos, seguramente co-re'ipon$ávets pelas trregularidades na execução orçamentána então identificada:;. Ela. com certeza. te\'e conhecimento d~ decisões deste Tribunal relatJvas aos exercício!> de 1989
a 1992 e. portanto, a~sumiu o nsco de convocar para
os pnncipats cargos de seu governo o;ecretános e diretores que conttnuaram n exercer Importantes funções. -;em ;;olução de continuidade
Excluo do valor do déb11o imputado à Prefeitura quantia correspondente a 65.4.67 .30 URRS, correspondente a ~uperfatur:unento apontado na construção de unidades escolares, custeada.' com recursos repassados pelo Ministério da Educação, cuja
competência exclu~iva, para efeito de apreciação e
julgamento, é do Tribunal uc Contas da União.
Não se pode ralar em boa-ré. relalivan1ente a
aros praticado~ na adm.imstmçào tia Prefeita Erivânia Camelo de Almeida, com o seu conhecimenro e
aprovação, como, por exemplo, os processos licitatórios. Lodos ele\, deo.,ttnado-. a receber propostas
de preços par<t a execução de -;ervtços e de obra..c;,
que. a toda evidêncta. foram stmplesmeme forjados.
para dar cunho de regularidade a contratações Já
consumada:;. É mconcebfvel. considerando-se que o
expediente da Prefeitum se encerra às I 3 hora:;,
todo:. os dias. enquanto as reuniõe!! da Comissão de
La citações são sempre reuli.wdas às LI horas. que no
curto espaço de apena\ duas horas a..o; propostas de
licitante!> sejam abertas. julgadas, rcgtstradas em ata.
com a comunicação imediata do julgamenro à chefia
do Poder Executivo. a homologação do resultado
pela Prefeita, a adjudacaçào do objeto ltcitado ao
proponente vencedor, a emissão do competente
empenho, a expedição de notas fiscais de serviços e
o pronto pagamento. Mas as t:oisas aconteceram
exatamente assim como acabei de narrar na Prefeitura ;'v1unicipal de .1\rcoverde e ainda podem estar
acontecendo. com a burla tOtal da legislação em
vigor. Por que essa prática compulsiva de se adotar
medidas administraltva~ não permitidas pela Lei?
Conseqüentemente, não houve licilllções e os processos ..respecuvos foram frutos de arranjos de conveniência pam se dar uma aparêocta de formalização
legal.
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Num desses processos licitatórios arranjados.
com o atropelamento do~ prazos exigidos pela Ie1.
foram apreciados. julgados. homologados e definitivamente concluídos do1s processos de licitação.
tudo às pressas, às I 1 horas da manhã, para os serviços de coleta de lixo e de transpone de areia. Dos
dez licitantes para a coleta de lixo, que o edital dividiu em oito zonas, oito apresentaram o preço único
de R$ 900.00/dia para as áreas que lhes foram adjudicadas. e preços mais altos para as demaJs áreas,
enquanto os dois excluídos venceram a licitação para o transpone de arem. na mesma hora do mesmo
dia. Ma.-. empenho~ que resultaram em pagamento
do transporte de areia foram emitidos para pagar serVIÇOS de coleta de lixo. As evidências reais apontam
no sentido de uma adjudicação previamente combinada entre a administração e os empreiteiro~ jndividuais.
Quando afirmei que a Prefeita Erivânia Camelo
de Almeida tinha conhecimento dess~ irreguJaridadcs é porque há, neste processo. prova concreta de
que ela. para atender a uma ~úplica de Maria do
Carmo Borges. contratou os serviços da fLTTDa indlvidual M.C. Borges -1-rfE. para realizar os serviço.;
da varredura das ruas ·em o processo licitatório, o
que se constituiu em favorecimento individual proibido pela Constituição e pela Lei.
Mais de uma centena de veículos não identificados. porque suas placas de identificação são frias.
não registradas no DETRAN. foram abastecidos regularmente às expensas do er5no municipal.
Identificaram-se, nestes autos. promiscuidades
criminosas entre setores da admmtstração e empreiteiros mdividuais, estando comprovado que vários
cheques errutidos pela Prefeitura para o pagamento
de SCT\ tços prestados por uma empreiteira individual foram depositados na conta corrente bancária
particular do Secretário de Obras, Pedro Rolim.
responsável pela medjção dos serviços e pela certidão de que os mesmos fomm executados. A defesa
contra-argumentou que a Prefeita não é responsável
pela apropriação indébita de t:us recursos e que ela
não pode responder pelos llfcuos cometidos por seu
Secretário. Talvez. não seja ela a re)tponsável. pot"que
não ficou com o dinbetro desviado criminosamente.
mas o fato revela a total falta de controle do Poder
Executivo sobre atos administrativos de que resultou dano ao erário. Do mesmo modo, as adjudicações de muitos serviços resultantes de licitações
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com todas as características de fraudes preparada'\.
revelam. sem sombra de dúvida, a deterioração da
máquina administmtiva.
L·m exemplo da proiil.lscuidade malsã entre
empreiteiros individurus que reah7..arrun serviços e
obras para a Prefeitura está no fato, devidamente
comprovado nestes autos, da transferência de
cheques de vários empreiteiros p~tra contas
bancária.~ particulares de Regivaldo Gomes Sobral.
Sistemuticamente. empreiteiros contratados pela
Prefeitura subempreitanun os serv1ços com outros
pessoa,. sem a formalização de qualquer contrato de
transferência de obrigações, mas mcd1ante acenos
verbais. ma.; quem. ao final, ..e bencfic1ou dos pagamentos foi a mencionada pessoa.
Todos os cheques relativo~ a pagamentos efetuados ~ empreiteira individual Nova Arcoverde. que
realizou vários serviços parc1 a Prefeitura e cuja titular é uma empregada doméstica do pai do citado
empreiteiro. que tem uma procuração cmillda pela
mesma com poderes amplo~ e gera1s. foram depositados em contas bancárias do própno Regivaldo. Por
que ele não registrou a empre11e1ra em seu próprio
nome prefenndo fazê-lo em nome de uma pobre
senhora. serru-analfabeta? Outros cheque),. de outra<;
cmpreitetras. 13mbém fontm depositados em conta<;
de Regivaldo Gomes Sobral. Trata-se de fatos
gravíssimos que reforçam a conclusão de promiscuidade fraudulenta envolvendo a Prefeitura e
empreiteiras.
A defesa reclamou que os audnores do Tribunal
foram levados pelo propósllo de coligir para incrimmar a Prefeita, o que revelana parcialidade de
conduw, ma.-; o que e~tes autos evidenciam é que
eles incrirrunaram. com muita ênfase. auxiliares
diretos da chefia do Executivo que se mancomunaram com empreiteiras iniliv1dur.us para agirem
contra o interesse público. É natural que um Prefeito
seja indiretamente atingido pelos desmandos de
membros de sua equipe administrativa. que agem
como se não obedecessem a nenhuma autoridade
administrativa de hierarquia superior.
A defesa questionou muito o laudo técnico formalizado pelo Núcleo de Engenharia deste Tribunal.
argumentando que não levou em conta O'> encargos
sociais. que representaram cerca de I00% dos custos. enquanto se baseou em critérios de avaliação do
próprio Núcleo. Todavia, a Lei de Custeio da Previdência dispõe, em seu artigo 31. que o contratante de
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quaisquer serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes da referida lei em
relação aos servtços a ele prestados. ressalvado o
dtretto regre!istvo do contratante contra o executor e
admitida a retenção de tmponâncias a este devidas
para a gar:lntia do cumprimento das obrigações sociais. Por ourro lado, os custos calculados pelo Núcleo
foram extraídos da tabela da EMLURB de julho de
199-l. corrigidos pelos índices da Fundação Getúlio
Vargas e ainda se utilizou dos preços praticados no
mercado da regtào de Arcoverde.
O l\TEG não con:-.iderou. em seus cálculos. os
encargos sociais por vários motivos. Em primeiro
lugar, a~ ftrmas que realizaram serviços e obras
incluídas nestes autos, são inadimplentes para com a
previdência social e, por esta razão, não poderiam
participar de processos licitatórios. Em segundo
lugar, os editais (cana.~-convites) não estabeleceram
que compelia à Prefeitura o ônus dos encargos sociais. Em terceiro lugar. a Prefeitura pagou os valores
constantes das propostas acolhidas que não mencionaram o~ encargos sociais.
Quanto aos valores de superfaruramento apontados no laudo do ~úcleo de Engenharia. cumpre
observar que a instrução dos proces),os de auditoria
especial, neste Tribunal, só se encerra com a apresentação da defesa e com a realização das diligênci~. incluindo novas vistonas, por ela requeridas.
Nestes autos, a defesa nào requereu qualquer
diligência ou vistoria adicional, limitando-se a contestar valores. Assim, a defesa aceitou o laudo para
discuti-lo com suas contra-argumentações. Os contra-argumentos, data vênia, não me convenceram,
mesmo porque as adjudicações de obras foram feitas
ao arrepio da lei.
A volumosa documentação comprobatória
apensada a estes auto evidencia procedimentos
incompatíveis com a Administração Pública. comprovando má administração das receitas do Município, fraudes generali7.adas na formação e pagamento das despesas públicas, e improbidade administrativa.
O quadro exposto ne~te processo revela manipulação de recursos do Municfpio em prejuízo do
intere~~e público para beneficiar firmas individuais
e pessoas físicas. Receitas foram utilizadas para a
conce),são de bcnesses financem1s indevidas_ Firmas

foram artificialmente montadas para participar de
licitações e vencê-las.
Essa reiterada prática administmtiva, contrária a
lei e à Constituição, somente poderá ser abordada
com a intervenção do Poder Executivo Estadual no
\lfunicípio, 'iOb pena de acarretar maiores danos
financeiros ao erário municipal.
A Constituição Federal prevê, em seu anigo 35,
inciso Il, a intervenção direta dos Estados em Municípios se não forem prestadas as contas devidas. na
forma da lei. &te permissivo da Carta Magna foi
reproduzido pela Constituição E~tadual (art. 91. inciso
11), tendo a Lei Fundamemal do Estado de Pernambuco acrescentado outra possibilidade de intervenção
direta: a prática de corrupção (inciso V do artigo 91 ).
Quando a Constituição exige a prestação de
contas na forma da lei, está se referindo a contas
baseadas em despesas que atendem ao princfpío
constitucional da legalidade, moralidade e impessoalidade, ou seja. que expresloem a execução orçamentiria. financeira. contábil e operacional realizada em conformidade com as prescrições constitucionais e legais (artigo 37 da CF).
Uma pre~tação de contac; montada sobre despesas falsificadas, desvios de receitas, mediante
fraudes e artifícios contábeis, não é uma prestação
de contas devrda na forma da lei, eis que os re~pec
úvos balanços são lícticios falsificado~. porque se
baseiam em comprovantes ilegftimos, viciados.
A expressão "contas devidas na forma da lei",
só pode significar contas fundadas na execução
orçamentaria, financeira e contábrl realizada em
obediência às prescrições legais expressas.
A lei Federal 4.320, de 17 .03.64, que estabelece
norma), gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos públicos, aplicáveis
à União, Estados e Municfpios e em pleno vigor,
estatui, em seus artigos 75. 77 e 78. o seguinte:
a) - o controle da execução orçamentária compreen-

derá a legalidade dos atos de que resultam a
arrecadação das receitas e a realização das despesas, o nascimento ou a extinção de direitos e
obrigações e a fidelidade funcional dos agentes
da administração responsáveis por. bens e valores públicos;
b) -a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia. concomitante e
subseqüeme;
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c)- além da prestação ou tomada de contas anual.
quando instituída em lei, ou por fim de gestão.
poderá haver, a qualquer tempo, levantamento,
prestação ou tomada de contas de todos os
responsáveis por bens ou valores públicos. Por
sua vez. o Decreto-Lei Federal no 200. de 2702067, dispõe, in verbis:
"Quem quer que utilize dinheiros
públkos terá de juslificar seu bom e
regular emprego na conformidade das
leis. regulamentos e nonnas emanadas
das autoridades administrativas competentes'' (An. 93).
A auditoria especial de que trata estes autos corresponde a unut tomada de comas. conforme o disposto no anigo 77 da Lei Federdl 4320/64. AJém
disso. a Prefeitura de Arcoverde já encammhou a
este Tribunal a sua prestação de contas relativa ao
exercício de 1995. com balanços montados sobre as
falsificações de despesas relativa ao exercfcio de
1995. com balanços montados sobre as falsificações
de despesas apuradas neste processo.
O conceituado admini.suativista Hely Lopes
Meirelles, em sua obra "Direito Municipal
Brasileiro", 6° edição, Malheiros Editores, pág. 106,
af'innou, a propósito do disposto no an. 35, 11, da
Constituição Federal:
"A redação constitucional é dúbia,
não esclarecendo suficientemente se o
que rende ensejo à intervenção é a
fulta de prestação de contas ou é a
prestação irregular de contas".

Mesmo assim. ele emende que é ausência de
prestação de contas que pode autorizar a intervenção, sob argumento de que, do contrário, iríamos
propiciar a intervenção roda vez que o Prefeito
errasse na efetivação da despesa. Ouuos autores.
citando expressamente Hely Lopes Meirelies, acolheram a opinião dele como razoável.
Concordo em que a verificação de simples
irregularidades não deve ensejar pedido de intervenção ou erros formais. Mas. configurando-se a
prática consciente de fraudes orçamentárias, não
estaremos diante de meras irregularidades, mas de
crime contra a administração pública que justifica a
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intervenção, pois. de outro modo. estaríamos ;~u
dando o mau adminisrrador a continuar delapidando
recursos públicos.
O Poder Judiciário, consoante reiteradamente já
admitiram seus mais respeitáveis membros. padece
de infra-estrutura deficiente que não permite a agilidade na solução dos pedidos que lhe são encaminhados. Há a morosidade processual que emperra o
andamento dos feitos judiciais devido a leis já uluapassadas pela dinâmica da sociedade.
O Tribunal de Contas, órgão consLitucionalmente responsável pela fiscalização das contas públicas, tem melhores condições de identificar fraudes na execução orçamentária e adotar urgentes
providências visando a saná-la-; imediatamente, via
intervenção direta dos Estados nos Municípios.
Desconheço a existência de qualquer decisão
judiciaJ que tenha seguido a linha do raciocfnio
desenvol\rido pelo jurisLa Hely Lopes Meirelles. ou
seja, no sentido de que somente a fruta de prestação
de contas pode permitir a intervenção e não a prestação de contas resultante de atos ilegais. Se, como
o referido administrativbta ressaltou, a redação da
norma é dúbia, obscura, cabe ao julgador interpretála confrontando-a com outras nonnas da própria
Constituição da legislação infraconstitucíonal
vigente. a fim de emitir a sua própria opinião.
Por ouuo lado, este processo evidenciou prática
sistemátka de procedimentos que identificam corrupção administrativa, com incidência no an. 91, V,
da Constituição Estadual. A referida norma não foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, o que somente seria possível através de
ação direta ele inconsútuciooalidade que não foi
impetrada até o presente. Cumpre observar que.
através do Acórdão TC n° 2771/92, emitido em 1208-92, este Tribunal solicitou ao Governador do
Estado a intervenção no Município de Custódia No
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado, uma liminar sustou o ato de intervenção sob o argumento de
que a norma do inciso V artigo 91 da Carta Estadual
feria a Cana Magoa do País. O Supremo Tribunal
Federal cassou aquela liminar e o Interventor
exerceu plenamente suas funções até o término do
mandado do Prefeito afastado.
Diante do que acabei de expor e,
CONSIDERANDO que, através de auditoria
especial realizada na execução orçamentária da Pre-

feitum Municipal de Arcoverde. relativamente ao
perfodo de Janeiro a outubro de 1995, foi constatada
a ocorrência de graves irregularidades. a saber:
Muitos processos licitatónos fraudados. tendo em
vbta que, no mesmo dia e na me~ ma hora, a~ propostas dos licitantes foram abertas pela Comissão
de Licitação, efetuado o julgamento, preparada a
1.lla da reunião, homologado pela Chefia do Executivo, adjudicado o serviço ao vencedor, emitidas as nota.~ fiscais. empenhada e paga a despesa
respecnva.
2. Montagem artificial de uma firma individuaL
registrada comercialmente em nome de uma empregada doméstica do pai de um empreiteiro que
habitualmente mantém negócios com a Prefeirura, responsável pela execução de várias obras
públicas mas cujos cheques de pagamentos eram
sistemaucamente depositadoll em conta bancária
do referido empreiteiro. que unha procuração da
tnd1g1tada tirular da f1Il1la com poderes amplos e
gera1s
3. A<:. empreiteiras individuai<:. que mantêm contratos de prestação de serviços com a Prefeitura
são inadimplentes para com a pre' idência social,
sem registro no Conselho Regional de Engenharia
e, portanto, inabilitadas para participarem de processos licitatórios
4. A prática sistemática adotada por vencedores de
licitações de subempreitarem os serviços a terceiros não qualificados. mediante ajustes verbais.
sem a aqUiescência expressa da Prefeitura, sendo
que vános cheques de pagamento~ foram parar na
conta do empreiteiro mdi\'idua1 Reg1valdo Gomes
Sobral. o mesmo que. mediante procuração,
admin1strava a firma da empregada doméstica.
com a agravante de que, neltte processo. não se
identificou qualquer serviço prestado diretamente
ao Munkfpio pelo referido empreiteiro.
5 Vários cheques. referente a pagamentos efetuados
a uma empreiteira. foram depo~itados na conta
bancária pertencente ao Secretário de Obras do
Município, Pedro Rolim, o qual fiscal1zou a execução das obra'> pessoalmeme, atestou a sua efeuva realização e as mediu, além de, como procurador da empreiteira, ter promo' ido a defesa desta
em autos de infração formulados pelo CREA.
6. A próprie~ Prefeita Municipal, pessoalmente. adjudicou a uma firma individual, os serviços de

varredura das ruas e coleta de resíduos sólidos.
que movimentou mais de cem empregados, sem
processo hcnatório prévio, caracterizando
favorecimento pessoal contrário à lei.
7. Uma licitação forjada para os serviços de coleta
de lixo, com a cidade dividida em oito áreas e
com a presumfvel participação de dez licitantes.
Oito deles ofereceram o mesmo preço de R$
900.00/mês em relação a área que lhes foi adjudicada e preços maiores para as demais, e os dois
exclufdos do processo ganharam uma licitação
realizada no mesmo dia e hora para o tran!>porte
de areJa. mas cujos empenhos respectivos também \e reteriram à coleta de hxo, além do que
foram tnclufdos nos pagamentos valores adicionais não previstos na.~; respectivas cartas-convites c nas propostas dos licitantes.
8. Mais de uma centena de veículos, com placas
frias, de vez que não foram registradas no
DETRAN, foram regularmente abastecidos de
combu..,tfvcis às expensas do erário municipal.
9. Aumentos concedidos pela chefe do ExecutiVO e
pela Secretaria de Administração. mediante simples bilhetes dirigidos a Tesourana. ~;em autorização legislauva. causando violentas distorções
salariais entre servidores com atribuições idênticas.
10. Concessão de bolsas escolares sem nenhum
critério seletivo. que, em sua grande maioria.
beneficiaram um estabelecimento educacional.
cujo diretor é o Secretário do Governo Municipal.
ll. Superfaturamentos em serviços e obras públicas.
Voto nos seguintes teanos:
I - que este Tribunal solicite ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a intervenção no
Poder Executivo do Município de Arcoverde
até o dia 3 1I 121%, com fundamento no anigo
35, Inciso TT, da Constituição Federal, combinado com o artigo 9 I. Inciso n e V, da Constituição Estadual (não prestação de conta.\
dev1da~ na forma da lei, eis que a prestação
de comas relativa ao exercício de 1995 foi
elaborada com base em despesas fraudada'>.
com desvio crinúnoso de receitas públicas e
em licitações forjadas):
11 - que a Prefeita Erivânia Camelo da Silva seja
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notificada para, no prazo de quinze dias, conrado:; do trânsito em julgado dessa decisão.
recolher ao erário do Municfpio quantia correspondente a 439.098,34 UHRS, correspondente a superfaturamento apurado nos autos.
desvio de recursos públicos depositados em
contas particulares de terceiros e despesas ilegais, e não o fazendo no referido prazo que o
débito seja inscrito na Dfvida Ativa do Município para efeito de execução judicial;
que da documenração relativa à construção de
escolas com recursos repassados pelo Ministério da Educação. assim como aquela relativa à aquisição de carteiras e outros materiais

escolares, com superfawramemo apontado
neste processo. inclusive o relatório dos auditores deste Tribunal e a defesa apensada aos
autos. sejam extrafdas cópias a serem encaminhadas ao Tribunal de Comas da União e
àquele Ministério;
1V - que cópias de todas as peças do processo sejam
encaminhadas ao Ministério Público Estadual
com vistas à instauração das competentes
ações penais e cíveis. visando à punição dos
responsáveis pelas irregularidades detecutdas
neste processo e ressarcimento dos danos
financeiros causada~ ao erário do Município.

