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INSPEÇÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO 

 

1. DA ANÁLISE DOS FATOS 

Trata-se de inspeção de acompanhamento de gestão da Câmara Municipal de Conde, com 

objetivo de analisar os gastos com diárias da mencionada entidade.  

A Auditoria constatou que até junho de 2018 a Câmara Municipal de Conde já realizou 

dispêndios da ordem de R$ 149.760,00, montante esse que já supera em mais de 5% o que fora gasto 

em todo o exercício de 2017 (R$ 142.400,00). Em outras palavras, os gastos com diárias no primeiro 

semestre de 2018 mais do que dobraram em relação ao mesmo período de 2017. 
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2. DA SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS 

 

Fato é que a Câmara Municipal de Conde é a câmara municipal paraibana que mais gasta com 

diárias quando comparamos com o total das despesas executadas. No primeiro semestre do exercício 

atual, tais gastos já representam 9,22% de toda a despesa do ente. Para termos ideia do montante, a 

segunda câmara da Paraíba que possui o maior gasto com diárias relativo à despesa atinge o percentual de 

3,38% (Câmara de Caiçara). 

 Ocorre que os gastos relativos com diárias (quando comparado com a despesa total) da Câmara 

Municipal de Conde têm estado entre os cinco maiores desde o ano de 2015 (fls. 6/8). Com base nesses 

dados, a Auditoria solicitou o encaminhamento através do portal do gestor o envio da seguinte 

documentação: 

 

1.  Cópia de todos os empenhos, comprovantes de pagamento e demais 
documentos auxiliares das despesas  com  diárias  concedidas pela Câmara 
Municipal de Conde, no período de 01/01/2018 a 30/08/2018;  
2. Cópias dos empenhos de nº 14, 32,55, 115, 149, 165, todos de 2018, seus 
respectivos comprovantes de pagamento e demais documentos auxiliares;  
3. Instrumento normativo que regulamenta a concessão de diárias no âmbito 
da Câmara Municipal. 

 

A intimação foi devidamente publicada na edição nº 2032 do Diário Oficial Eletrônico, com o 

prazo de 10 dias para a apresentação, que se exauriu em 17/09/2018. Terminado o citado prazo, não 

houve o encaminhamento da documentação solicitada, impedindo o efetivo exercício do controle externo 

por parte dessa Corte. Tal fato, por si só, é suficiente para aplicação da multa prevista no art. 201, VIII do 

Regimento Interno do TCE-PB. Vejamos: 

 

Regimento Interno do TCE-PB 
 
Art. 201. O Tribunal poderá aplicar a multa prevista no Art. 56 da Lei 
Orgânica do TCE-PB aos responsáveis pelas contas e pelos atos indicados a 
seguir, observados os seguintes percentuais desse montante: (A Portaria n.º 

023, de 30 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico 

TCE/PB de 31 de janeiro de 2018, atualizou o valor da multa para R$ 

11.737,87).  

 
[...] 

 
VIII – 50% (cinquenta por cento), por sonegação de processo, 
documento ou informação necessários ao exercício do controle externo; 

 

 

3. DA NECESSIDADE DA EMISSÃO DE MEDIDA CAUTELAR 

 

Ao analisar melhor a finalidade dos gastos com diárias da entidade em questão, podemos 

constatar que praticamente todas as diárias possuem como finalidade a cobertura de gastos para a 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por convidado em 04/06/2019 01:36. Validação: 8AD5.596C.A61B.EBD2.0FF7.8DE9.FBAB.57C0. 

Relatório Inicial. Proc. 15883/18. Data: 24/09/2018 08:06. Responsável: Weverton L. de Sena.

13

13



 
 
participação de conferências/simpósios promovidos pelas empresas IBC (CNPJ: 29253323000179), 

INAM (CNPJ: 05454462000100), LITEC (CNPJ: 20889942000180) e QUALIFICAR (CNPJ: 

26605156000190). Apesar de serem três empresas diferentes, o objetivo dos encontros parecem similares: 

capacitação e encontro de vereadores. Apenas no primeiro semestre de 2018, houve o pagamento de 

inscrições para nove eventos do tipo por parte da Câmara de Conde. Os gastos com inscrições para esse 

tipo de evento já chegam ao montante de R$ 31.948,00 (fl. 10). 

Uma análise mais apurada dos fatos só será possível com o envio de toda a documentação já 

solicitada, no entanto, fica evidente que os gastos com diárias para a participação de vereadores em 

eventos cujo conteúdo é de grande similaridade se apresentam destoante, principalmente quando 

comparado com os demais municípios do Estado da Paraíba. 

Tento em vista todos os fatos narrados, entendemos ser cabível a emissão de medida cautelar por 

parte dessa Corte no sentido de suspender despesas com diárias a qualquer integrante da Câmara 

Municipal de Conde para a participação de congressos, encontros, simpósios ou eventos similares, 

bem como despesas com a respectiva taxa de inscrição, até que haja o deslinde do presente processo 

e envio da documentação já solicitada. 

 

Regimento Interno 
 
Art. 195. No início  ou  no  curso  de  qualquer  apuração,  o  Tribunal,  de  
ofício  ou  a requerimento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
poderá solicitar a quem de direito, cautelarmente, nos termos do art. 44 da 
Lei Complementar nº 18, de 13 de julho  de  1993,  o  afastamento  
temporário  do  responsável,  se  existirem  indícios suficientes  de  que,  
prosseguindo  no  exercício  de  suas  funções,  possa  retardar  ou dificultar  
a  realização  de  auditoria  ou  inspeção,  causar  novos  danos  ao  Erário  ou 
inviabilizar o seu ressarcimento.  
§ 1º. Poderá, ainda, o Relator ou o Tribunal determinar, cautelarmente, em 
processos sujeitos à sua apreciação ou julgamento, a suspensão de 
procedimentos ou execução de despesas, até  decisão  final,  se  existentes  
indícios  de  irregularidades  que,  com  o perigo da demora, possa causar 
danos ao erário. 
§ 2º. Será solidariamente responsável, conforme o Parágrafo único do art. 44 
da Lei Complementar nº 18, de 13 de julho de 1993, a autoridade superior 
competente que, no prazo fixado pelo Tribunal, deixar de atender a 
determinação prevista neste artigo. (grifos nossos) 

 

3. CONCLUSÃO 
 

Após análise dos fatos supramencionados, a Auditoria sugere emissão de medida cautelar com 

vistas a suspender despesas com diárias em favor de qualquer integrante da Câmara Municipal de 

Conde para a participação de congressos, encontros, simpósios ou eventos similares, bem como 

despesas com a respectiva taxa de inscrição, até que haja o deslinde do presente processo e envio da 

documentação já solicitada. 

 

É o relatório. 
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