
 
 
 
 
 

 

EXMO. SR. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA / TCE – 

DR. ANTÔNIO GOMES VIEIRA FILHO. 

 

 

Ref. Proc. TC nº 00376/19 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 

ASSUNTO: RELATÓRIO PRÉVIO DE PCA 

EXERCÍCIO: 2019 

 

 

JOSÉ JOSEMAR FERREIRA DE SOUSA, Prefeito Constitucional do Município 

de Parari/PB, por conduto de seu advogado adiante subscrito, devidamente habilitado por 

meio do instrumento procuratório já constante nos autos, vem, a emérita presença de V.Exa., 

em atendimento a notificação do TCE/PB, e com fulcro no art. 91, § 1° do Regimento Interno, 

apresentar  

DEFESA 

em face da notificação referente ao relatório prévio de análise da Prestação de Contas Anual 

da Prefeitura Municipal de Parari/PB, referente ao exercício de 2019, requerendo desde já a 

juntada de documentos, e aduzindo para tanto os argumentos fáticos e jurídicos que passa a 

declinar: 

 

I - SINOPSE FÁTICA  

 
Os autos do presente caderno processual versam sobre à análise prévia do 

Acompanhamento da Gestão- Prestação de Contas da Prefeitura de Parari/PB, durante o 

exercício financeiro de 2019, tendo como responsável o Sr. José Josemar Ferreira de Sousa 
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 Por economia processual, abordar-se-á neste esclarecimento tão só os aspectos 

que no entender dos responsáveis pela instrução do feito constituem “irregularidades”. 

A suposta irregularidade apontada pela auditoria versa sobre: 

 

 
1. Baixa arrecadação de impostos (ITBI)  – v. subitem 3.1.  
 
2. Baixo Desempenho da Administração Tributária Municipal – v. 
subitem 3.4. 
 
3. Despesas realizadas a conta de recursos do FUNDEB acima do 

total de ingressos de recursos desse fundo – v. subitem 4.2.  

 

4. Baixa realização de Investimentos – v. item 6. 

 

5. Existência de retenções em favor do RGPS não repassadas – v. 

quadro 12(a). 

 

 
II – NO MÉRITO  

Os apontamentos técnicos a seguir apresentados demonstram a exação das 

contas prestadas e sua conformidade em relação aos princípios e normas de direito 

aplicáveis com uniformidade em relação aos exercícios anteriores e são apresentados 

segunda a ordem em que se encontram lançadas na peça de instrução exordial as supostas 

irregularidades. 

Diante da constatação acima elencadas, se apresentam os argumentos fáticos e 

de direito que, indubitavelmente, elucidará a inconsistência apresentada pela D. Auditoria, 

nos seguintes termos: 

 

 

1. Baixa arrecadação de imposto (ITBI)  – v. subitem 3.1.  
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Com relação ao presente item, muito embora a Auditoria alegue uma baixa 

arrecadação de impostos, ao analisar o quadro de evolução, colacionado abaixo, percebe-se 

que o Município tem trabalhado incessantemente para que a arrecadação aumente, fato que 

pode ser verificado ao analisar a evolução dos exercícios anteriores para o exercício em 

análise.  

 

 

Quadro 2 - Evolução histórica da receita de impostos arrecadada no 
período – valores em R$  ISS IPTU ITBI IRRF 

2017 134.260,1
8 

0,00 0,00 87.769,9
6 2018 67.468,5

4 

3.936,0
0 

0,00 94.911,2
9 2019 86.296,8

9 

4.395,8
0 

0,00 102.162,8
0  

 

Entretanto, ao verificar a suposta baixa arrecadação mencionada no Relatório 

Prévio da PCA 2019, concluísse que a mesma está diretamente relacionada ao tributo que 

incide sobre a transmissão de bens imóveis, no caso o ITBI. 

Tal situação, na verdade, independe diretamente da administração pública, haja 

vista que durante o exercício financeiro de 2019 não houve nenhuma venda ou compra de 

bens imóveis com escritura pública que gerasse a arrecadação desse tributo. 

Fato este que também ocorreu em exercícios anteriores, revelando, assim, o 

contexto da relevante crise econômica que tem afetado o nosso País. 

Desta forma requer-se a relevação da suposta falha. 

 

2. Baixo Desempenho da Administração Tributária Municipal – v. subitem 3.4. 

 

Ao analisar o presente item, percebe-se claramente que esse “baixo desempenho” é 

meramente um reflexo da grave crise financeira que aflige a Nação, não necessariamente uma 

falha administrativa-tributária deste Município. 

Ressalta-se que durante o exercício financeiro de 2019, foram realizados os 

cadastros de todos os imóveis e confeccionados os carnês para a arrecadação de IPTU, o que 

acarretou um singelo aumento na arrecadação.  
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Ademais, deve-se levar em consideração a realidade financeira do município, que 

por ser um município de pequeníssimo porte e que possui índice de FPM no percentual de 

0,6, a arrecadação tributária fica um pouco comprometida, haja vista que grande parte dos 

serviços e fornecimento de produtos vem de outras cidades, por isso a arrecadação tributária 

é tão pequena. 

Deve-se ressaltar ainda que as adoções de medidas não podem gerar despesas 

maiores do que os benefícios, ou seja, um Município não pode realizar despesas para a 

constituição da arrecadação superiores aos valores que porventura seriam arrecadados.  

Neste entendimento, temos o voto acolhido por unanimidade do Conselheiro 

Antônio Nominando Diniz, nos autos do Processo TC 04752/15, página 4470: 

 

“PROCESSO TC 04752/15 

(...) No tocante a não-adoção de providências para a 

constituição e arrecadação do crédito tributário, 

verificou-se valores ínfimos e incompatíveis para o 

porte do município Tacima, referente à arrecadação de 

IPTU (R$ 1.092,53) e de taxas (R$ 120,00). Cabe 

determinação ao gestor para adequar-se às exigências 

do art. 11 da LRF(...) DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC-

04.752/15, os MEMBROS do TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), na sessão realizada 

nesta data DECIDEM, à unanimidade em: I. Emitir 

PARECER FAVORÁVEL à aprovação das contas do 

Prefeito, ERIVAN BEZERRA DANIEL, exercício de 2014. 

II. Prolatar ACÓRDÃO para: Declarar ATENDIMENTO 

PARCIAL às exigências da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. JULGAR REGULAR COM RESSALVAS as contas de 

gestão referente ao exercício de 2014 (...)” 

 
Portanto, diante da justificativa supra, pugna o defendente pelo afastamento da 

suposta eiva, haja vista a realidade do município. 
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3. Despesas realizadas a conta de recursos do FUNDEB acima do total de ingressos 

de recursos desse fundo – v. subitem 4.2.  

 

Quanto ao presente item deve-se esclarecer que os valores recebidos a título de 

FUNDEB, são insuficientes para arcar com os próprios gastos e que o Município de Parari, 

necessitou fazer uma complementação, utilizando recursos próprios para que se possa 

garantir a execução das atividades do FUNDEB, conforme pode ser comprovado por meio 

da documentação que segue em anexo. 

 

4. Baixa realização de Investimentos – v. item 6. 

 

Inicialmente, devemos esclarecer que a elaboração da LOA é realizada com base 

em estudos, através de previsões das receitas que podem ser arrecadadas pela Edilidade, 

seja através de recursos próprios, transferências diretas e indiretas de outras esferas de 

governo, convênios, bem como parceria público privado (PPP), entre outras, e, 

consequentemente, fixação das despesas para atingir as metas a serem alcançadas pela 

gestão.  

 

Quanto à execução orçamentária, destacamos que a mesma se pautou no 

entendimento da atual gestão em atender as necessidades de manutenção das atividades 

da Urbe, priorizando despesas correntes em detrimento das despesas de capital 

(Investimento).  

 

Não obstante, devemos, ainda, esclarecer que as despesas fixadas com 

Investimento, em sua grande maioria estão relacionadas às Receitas de Capital, bem como 

as Receitas de Convênios que não se concretizaram no exercício em análise, dificultando a 

sua execução.  
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Além disso, destacamos o elevado volume de recursos exigidos para a 

manutenção das despesas correntes, comprometendo, assim, a aplicação das despesas com 

investimento.  

 

Ainda assim, conforme já mencionado anteriormente, é de bom tom destacar que, 

per si, a análise do resultado orçamentário de forma isolada, nesse caso, a análise da 

execução das despesas com investimento, não constitui elemento suficiente para avaliar a 

eficiência na gestão fiscal, estabelecida no art. 1º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

Logo, entendemos que a análise das despesas com investimento serve para 

obtenção de dados complementares, e auxiliar na análise macro da execução orçamentária 

e a obtenção dos objetivos propostas pela gestão, além do alcance das metas fiscais e o 

equilíbrio das contas públicas. 

 

 

5. Existência de retenções em favor do RGPS não repassadas – v. quadro 12(a). 

 

Com relação ao item em análise no intuito de esclarecer a divergência arguida 

pela Auditoria, a defesa informa que o referido valor foi devidamente recolhido no início 

do exercício de 2020, na importância de R$ 77.222,96, conforme relatório e comprovantes 

em anexo. 

 

 

Sendo assim, a defesa entende que a suposta falha foi devidamente sanada.  

 

 

III – DO REQUERIMENTO FINAL 
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Por estas razões e tudo o mais que encerra os autos de Acompanhamento da 

Gestão/Prestação de Contas Anual, exercício de 2019, e o mais ora apresentado, discutido e 

juntado, espera-se que o Egrégio Pleno do Tribunal de Contas do Estado, em harmonia com 

os princípios gerais de direito e normas de regência emita Parecer Prévio Favorável à 

Aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Parari, de responsabilidade do Prefeito 

Constitucional JOSÉ JOSEMAR FERREIRA DE SOUSA e posteriormente remeta à Câmara 

Municipal de Parari. 

Termos em que 

Espera Deferimento. 

João Pessoa, 17 de abril de 2020. 

 

 

 

Marco Aurélio de Medeiros Villar                               

OAB-PB 12.902      
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