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RELATÓRIO INICIAL 
 
 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

Trata o presente processo de denúncia formulada pelo Senhores George Wanderley 

de Meneses, Maria Betânia de Figueiredo Monteiro e Ionildo Alves De Freitas, 

Vereadores do Município de Bom Sucesso, em face do senhor Pedro Caetano Sobrinho, 

atual gestor da Prefeitura Municipal de Bom sucesso/PB, sobre supostas irregularidades no 

exercício financeiro de 2018, no que dão conta de: 

 

1. Reclama irregularidades nos gastos com serviços prestados à Secretária 

de Infraestrutura, sob o Empenho de nº 1283; 

2. Violação a Princípios Constitucionais e conduta prejudicial ao patrimônio 

público, decorrente de doações de terrenos realizadas pelo então 

denunciado; 

3. Indícios de sobrepreço nos gastos com gêneros alimentícios; 

4. Reclama uso indevido de dinheiro público com despesas pessoais do 

senhor gestor; 

5. Deficiência na transparência dos gastos; 
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2. DA DENÚNCIA  
 
  
 O denunciante fez ainda as seguintes indagações: 

 

Fato 01 - Reclama irregularidades nos gastos com serviços prestados à 

Secretária de Infraestrutura, sob o Empenho de nº 1283. 

 

Onde estão localizadas suas máquinas e ferramentas para a prestação de 

tais serviços mecânicos junto a esse Município?  

 

O Sr. Adeilson Mascena de Assis, de fato, é qualificado profissionalmente 

para a prestação de serviços especializados nas máquinas pesadas da 

prefeitura?  

 

Qual o acervo técnico desse "empresário" conhecido popularmente por "Gago 

de Mascena?  

 

Em quantos municípios, exceto Bom Sucesso/PB, o mesmo já desempenhou 

suas atribuições enquanto profissional empresário da mecânica?  

 
 

Fato 02 - Violação a Princípios Constitucionais e conduta prejudicial ao 

patrimônio público, decorrente de doações de terrenos realizadas pelo então 

denunciado. 

 
Quais os verdadeiros motivos, finalidade e interesse público na doação do 

terreno em ateio?  

 

Fato 03 - Indícios de sobrepreço nos gastos com gêneros alimentícios. 

 
Foi feito o devido Procedimento Licitatório objetivando a contratação de 

empresas para Aquisição de Gêneros Alimentícíos Perecíveis do Típo 

Hortifrúti e Frios?  

Caso a resposta da pergunta acima seja afirmativa, qual foi à modalidade de 

licitação utilizada e quem foram os concorrentes?  
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Para que fosse realizado o devido confronto e exame de propostas das 

empresas concorrentes, houve ampla pesquisa de preços no mercado?  

Em atenção à Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, que determina o mlnímo 

de 30% do valor repassado ao município pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDEJ para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE).  

houve Chamada Pública visando credenciamento de agricultores familiares 

para compra direta de gêneros alimentícios?  

 
Fato 04 - Reclama uso indevido de dinheiro público com despesas pessoais do 

senhor gestor. 

 
Quais os verdadeiros propósitos das supostas viagens do Prefeito Pedro 

Caetano Sobrinho?  

É razoável o Poder Público Municipal, já tão desgastado de recursos, 

patrocinar os ostensivos gastos com bebidas alcoólicas, lanches e churrascos 

de carnes nobres para o Prefeito de Bom Sucesso/PB, Pedro Caetano 

Sobrinho?  

 
Fato 05 - Deficiência na transparência dos gastos. 

 

Por que não consta nenhum comprovante de hospedagem como forma de 

justificativa para as diárias recebídas pelos atuais gestores de Poder 

Executivo Municipal?  

Por que praticamente todas as despesas referentes às diárias auferidas pelos 

gestores do Poder Executivo Municipal, figuram com as mesmas declarações 

de um escritório de advocacia?  

 
 
3. DA ANÁLISE  
 
 

Após a realização de diligência in loco para coletar de material, este Órgão passa a 
se pronunciar. 

 
 
3.1. Reclama irregularidades nos gastos com serviços prestados à Secretária de 

Infraestrutura, sob o Empenho de nº 1283 (Fato 01). 
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Onde estão localizadas suas máquinas e ferramentas para a prestação de tais 

serviços mecânicos junto a esse Município?  

 

O Sr. Adeilson Mascena de Assis, de fato, é qualificado profissionalmente para a 

prestação de serviços especializados nas máquinas pesadas da prefeitura?  

Qual o acervo técnico desse "empresário" conhecido popularmente por "Gago de 

Mascena?  

 

Em quantos municípios, exceto Bom Sucesso/PB, o mesmo já desempenhou suas 

atribuições enquanto profissional empresário da mecânica?  

 
 

3.1.1. Constatações da Auditoria 

 
A empresa do Sr. Adeilson Macena de Assis foi aberta em 22/05/2018, conforme o 

cadastro nacional da pessoa jurídica: 
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 Constatou-se que no 01/06/2018, nove dias após a abertura da empresa, o Sr. 

Adeilson Macena de Assis já prestava serviços à Prefeitura M. de Bom Sucesso. Até outubro 

de 2018, recebeu o montante de R$ 12.850,00, conforme quadro seguinte: 

 

Empenho 
nº 

Data 
Empenho Mês CFP/CNPJ Nome do Credor 

Empenhado 
/pago 

0001283 01/06/2018 06-Junho 30528975000158 Adeilson Mascena de Assis R$2.900,00 

0001793 12/07/2018 07-Julho 30528975000158 Adeilson Mascena de Assis R$2.700,00 

0002001 31/07/2018 07-Julho 30528975000158 Adeilson Mascena de Assis R$3.200,00 
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0002466 10/09/2018 09-Setembro 30528975000158 Adeilson Mascena de Assis R$1.800,00 

0002809 15/10/2018 10-Outubro 30528975000158 Adeilson Mascena de Assis R$2.250,00 

Total 12.850,00 
Fonte: SAGRES e notas de empenho (Doc. 87195/18) 

  

 Verificou-se que o endereço que consta no cadastro nacional da pessoa jurídica é a 

rua João Agripino de Oliveira, s/n, Centro de Bom Sucesso, local visitado pela equipe de 

Auditoria deste Tribunal. Ver fotografias seguintes: 

 

      

 

    

 

 

 Segundo informações extraídas do SAGRES, verifica-se que o Sr. Adeilson Macena 

de Assis prestou serviços, somente, ao município de Bom Sucesso, ver “print” (Municipal > 
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MUNICÍPIOS > Credores): 

 
 
 

Obervou-se que o Sr. Adeilson Macena de Assis é irmão do Sr. Antônio Macena de 

Assis, servidor concursado no cargo de vigilante e atualmente exerce o cargo comissionado 

de Secretário Municipal de Desportos e Lazer, respondendo também pela Sub-

Coordenação de Transportes (Doc. 86568/18). 

 
 
  Remuneração recebida pelo Sr. Antônio Macena de Assis: 
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  Para constituir a empresa não foi exigido do Sr. Adeilson Macena de Assis 

habilitação profissional, não há critérios, neste caso, para o exercício das atividades. Dessa 

forma, não dá para asseverrar que esta empresa é especializada para prestação de serviços 

mecânicos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos e máquinas 

 

 Porém, constata-se que há nepotismo, pois, o nepotismo é a oferta de vantagens 

profissionais feitas e recebidas por pessoas da mesma família. A contratação vai além do 

mérito e da competência profissional, mas por laços de parentesco. O nepotismo não leva 

em conta a capacitação profissional do indivíduo. O Sr. Adeilson Macena de Assis é 

contratado para fazer consertos nos veículos da Prefeitura por influência do seu irmão, Sr. 

Antônio Macena de Assis, que também é responsável pelo Setor de Transportes do 

município.  

 

A prática do nepotismo viola os princípios constitucionais da moralidade, isonomia, 

competência e impessoalidade administrativa. Tendo como objetivo evitar que a prática 

ocorra na administração pública, porquanto a proibição do nepotismo é exigência 

constitucional, vedada em todos os Poderes da República, o Supremo Tribunal Federal 

consolidou o entendimento na Súmula Vinculante nº 13, 29 de agosto de 2008.  

  

 Verificou-se que as despesas executadas pela empresa do Sr. Adeilson Macena de 

Assis, até 15/10/2018, foram realizadas sem licitação. Contudo, em diligência in loco no 

município, foi coletado parte do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 

0039/2018 (Doc. 87475/18), cujo objeto é contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços mecânicos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos e 

máquinas pertencentes ao município de Bom Sucesso, homologado em 16/11/2018, e o 

vencedor da licitação foi a empresa do Sr. Adeilson Macena de Assis. Todavia, o grau de 

parentesco entre o Chefe de Transporte e também Secretário Municipal e o vencedor do 

pregão não atende aos princípios da igualdade e da moralidade da Administração Pública.  

 

Nesse sentido, confira os seguintes acórdãos:  

 

Mesmo que a Lei nº 8.666/1993 não possua dispositivo vedando 

expressamente a participação de parentes em licitações em que o 

servidor atue na CPL, entendo que foi cristalina a intenção do 
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legislador, com as disposições do art. 9º da indigitada Lei, em vedar a 

prática de conflito de interesses nos certames da Administração. 

Ademais, devo ressaltar que a ação dos gestores deve pautar-se 

sempre pela busca do atendimento dos princípios insculpidos na 

Constituição, mormente os que regem a Administração Pública.  

Acórdão 1632/2006 Plenário do TCU (Voto do Ministro Relator)  

 

Abstenha de realizar licitações nas quais haja quaisquer relações 

entre os participantes e aqueles que detenham o poder de decisão no 

processo licitatório, ou qualquer outra situação em que se verifique 

prejuízo ao atendimento dos princípios da igualdade e da moralidade 

administrativa.  

Acórdão 5276/2009 Segunda Câmara do TCU 

 

Diante do exposto, em relação a este item a denúncia é procedente, devendo o 

Gestor do município de Bom Sucesso cessar a contratação da empresa do Sr. Adeilson 

Macena de Assis até perdura o nepotismo.  

 

 
3.2. Violação a Princípios Constitucionais e conduta prejudicial ao patrimônio público, 

decorrente de doações de terrenos realizadas pelo então denunciado (Fato 02). 

 
Quais os verdadeiros motivos, finalidade e interesse público na doação do terreno 

em ateio?  

 

3.2.1. Constatações da Auditoria 

 

 A denúncia trata-se de uma doação de um terreno de 150 m², localizado no Centro 

na cidade de Bom Sucesso, ao Sr. Marcos Jandilson da Silva Lima, autorizada pelo Projeto 

de Lei nº 005/2018, aprovado na sessão da Câmara Municipal em 19/05/2018. 

 

 No ano de 2008, o Sr. Marcos Jandilson da Silva Lima recebeu do município de Bom 

Sucesso a 1ª doação: um terreno no qual foi contruído um lava-jato. A 2ª doação é um 

terreno vizinho ao lava-jato construído no terreno da 1ª doação, conforme se visualiza nos 
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fotográfias seguintes: 

 

Lava-jato construído no terreno da 1ª doação. 

 

    

 

Lateral do lava-jato e terreno da 2ª doação 
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Terreno da 2ª doação 

 

  

  

Observa dos registros fotográficos anteriores que o 2º terreno doado é uma extensão 

do CRAS e que, futuramente, quando for construída uma edificação no terreno doado, o 

CRAS perderá toda a ventilação e iluminação, infere-se deste modo que a doação traz 

prejuízos aos bens públicos municipais.  

  

Ademais, a Lei nº 241/2004 (Doc. 85248/18), que autoriza o Poder Executivo a 

conceder ajudas financeiras e a doar bens a pessoas carentes do município de Bom 

Sucesso, dispõe no inciso V, do art. 2º, que a doação de terreno destina somente a 

construção de habitação popular a pessoas comprovadamente carente e que não tenham 

meios de suprir suas necessidades. Esse mesmo inciso V, prever que a doação de terreno 

tenha prévia autorização legislativa.  

 

Frise-se que, no período de 2009 a 2012, o Sr. Marcos Jandilson recebeu da 

Prefeitura M. de Bom Sucesso o montante de R$ 9.880,00 relativos aos serviços prestados 

na lavagem de veículos, conforme “print” seguinte: 
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Assim sendo, a lei que autorizou a doação do terreno ao Sr. Marcos Jandilson da 

Silva Lima não está em conformidade com a lei geral de doação do município, e o princípio 

da legalidade é um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, pois não ficou 

comprovado que o terreno destina a construção de habitação popular e que o Sr. Marcos 

Jandilson não tenha meios de suprir suas necessidades, porquanto o lava-jato está alugado 

a terceiros o que produz rendimento. Ademais, a lei deve observar o princípio da igualdade 

e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da igualdade das condições dos 

socialmente desiguais. 

 

Ante o exposto, quanto a este item a denúncia é procedente, sendo assim, o Gestor 

do município deve providenciar para que a lei de doação ao Sr. Marcos Jandilson da Silva 

Lima seja revogada e que o terreno seja incorporado ao patrimônio municipal. 

 
 
 
3.3. Indícios de sobrepreço nos gastos com gêneros alimentícios (Fato 03). 

 
a) Foi feito o devido Procedimento Licitatório objetivando a contratação de empresas 

para Aquisição de Gêneros Alimentícíos Perecíveis do Típo Hortifrúti e Frios?  

b) Caso a resposta da pergunta acima seja afirmativa, qual foi à modalidade de licitação 

utilizada e quem foram os concorrentes?  

c) Para que fosse realizado o devido confronto e exame de propostas das empresas 

concorrentes, houve ampla pesquisa de preços no mercado?  

d) Em atenção à Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, que determina o minímo de 30% 

do valor repassado ao município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDEJ para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), houve 

Chamada Pública visando credenciamento de agricultores familiares para compra 

direta de gêneros alimentícios?  

 
 
3.3.1. Constatações da Auditoria 

 
 As despesas com gêneros alimentícios no exercício de 2018 (até outubro) perfizeram 

o montante de R$ 254.229,39, equivalente ao gasto dos dois exercícios anteriores, 

conforme quadro que segue: 
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Despesas com gêneros alimentícios 

2016 2017 2018 (até outubro) 

301.765,71 297.193,13 254.229,39 

Média mensal de despesas com gêneros alimentícios 

2016 2017 2018 (até outubro) 

25.147,14 24.766,09 25.422,94 

Fonte: SAGRES 

 
 Observa do quadro anterior que a média mensal de despesas com gêneros 

alimentícios no exercício de 2018 é compatível com a média mensal dos exercícios 

anteriores. 

 

Foram colhidos em diligência in loco os seguintes procedimentos licitatórios: 
 
 

Modalidade Objeto Data da 
homolagação 

Pesquisa 
de preços 

Credor Valor R$ 

Chamada 
Pública nº 
02/2018 

Gêneros 
alimentícios para 
merenda escolar 

03/05/2018 Fls. 298/300 Catoleite-
Coop.dos 
Prod. de Leite 
e Derivados de 
Catolé do 
Rocha Ltda 
 
Geovane 
Fernandes dos 
Ramos 

9.000,00 
 
 
 
 
 
 

19.999,00 

Pregão 
Presencial nº 
00001/2018 

Gêneros 
alimentícios, 
destinado a 
merenda escolar 
e as diversas 
secretarias do 
Município 

22/01/2018 Fls. 454/473 Lucileide de 
Freitas Oliveira 
 
Pereira e 
Martins Distr. 
de Alimentos 
Ltda 
 
Roldão Elizeu 
de Oliveira-ME 

204.053,90 
 
 

160.970,82 
 
 
 

96.037,27 
 

Pregão 
Presencial nº 
0020/2018 

Hortifrutigranjeiros 24/04/2018 Fls. 248/250 Deserta 

Pregão 
Presencial nº 
0022/2018 

Hortifrutigranjeiros 08/05/2018 Fls. 400/402 Deserta 

Pregão 
Presencial nº 
0028/2018 

Fornecimento de 
pães 

11/06/2018 - Francisco de 
Paiva Silva 
 
Natanael 
Saturnino de 

14.120,00 
 
 

18.668,00 
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Oliveira 
Fonte: Chamada Pública nº 02/2018 (Doc. 87540/18); Pregão Presencial 00001/2018 (Doc. 
87550/18); Pregão Presencial nº 0020/2018 (Doc. 87559/18); Pregão Presencial nº 0022/2018 
(Doc. 87570/18) e Pregão Presencial nº 0028/2018 (Doc. 87581/18) 
 
 
 Observa do quadro anterior que foram realizadas licitações para aquisição de 

gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, nas modalidades Chamada Pública e Pregão 

Presencial, precedidos de pesquisa de preços, exceto o Pregão Presencial nº 

0028/2018. 

 
 As despesas com gêneros alimentícios foram adquiridas dos seguintes credores: 

Valor em 
R$ 

Nome do Credor Empenhado Valor não 
Licitado 

Valor 
Licitado 

Licitação nº 

Coop dos Prod de Leite e 
Deriv. de C. do Rocha 

7.440,00 0,0 7.440,00 Chamada 
Pública nº 
02/2018 

Geovane Fernandes dos 
Santos 

11.039,00 3.010,00 8.029,00 Chamada 
Pública nº 
02/2018 

Lucileide de Freitas Oliveira 
Sousa 

94.666,46 0,0 94.666,46 Pregão 
Presencial nº 
00001/2018 

Pereira e Martins Distribuidora 
de Alimentos Ltda. 

29.318,08 0,0 29.318,08 Pregão 
Presencial nº 
00001/2018 

Roldao Elizeu de Oliveira - Me 36.465,26 0,0 36.465,26 Pregão 
Presencial nº 
00001/2018 

Francisco de Paiva Silva 8.754,76 6.523,96 2.230,80 Pregão 
Presencial nº 

0028/2018 
Natanael Saturnino de Oliveira 6.890,45 3.654,95 3.235,50 Pregão 

Presencial nº 
0028/2018 

Jose Laires Maia Pereira Filho 28.232,28 28.232,28 0,0 - 
Divan Miranda de Oliveira 308,00 308,00 0,0 - 
Valdeci Soares Diniz 31.115,10 31.115,10 0,0 - 
Total 254.229,39 72.844,29 181.385,10 - 

Fonte: SAGRES (Doc. 89337/18) e notas de empenho (Doc. 89364/18)  
 
  

 Observa-se do quadro anterior que foram executadas despesas sem licitação na 

quantia de R$ 59.655,38.  
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Em relação ao sobrepreço da carne suína e da carne de sol, o Gestor em resposta a 

Notícia de Fato n° 017.2018.0000975/MP Virtual/3º Promotor, que trata da mesma denúncia 

feita ao Ministério Público Estadual, apresentou os seguintes argumentos: 

 

“Não há sobrepreço, a Carne de porco, objeto 

do contrato, por exemplo é desossada e sem 

toucinho, o que de certo já lhe atribui qualidade 

melhor do que as carnes pesquisadas.  

Também é de se registrar que o preço da carne 

de quem trabalha na formalidade (com emissão 

de nota fiscal), provavelmente apresentará um 

acréscimo em relação àquele que trabalha na 

informalidade.  

Não obstante os argumentos, é de se registrar 

que o município realizou licitação e contratou o 

vencedor, aquele que apresentou o menor 

preço, conforme documentação em anexo.” 

 

 

 Ante o exposto, a denúncia é improcedente em relação ao sobrepreço, porém, é 

procedente quanto à despesa não licitada no valor de R$ 59.655,38. 

 

 

Fato 04 - Reclama uso indevido de dinheiro público com despesas pessoais do 

senhor gestor. 

 
a) Quais os verdadeiros propósitos das supostas viagens do Prefeito Pedro Caetano 

Sobrinho?  

b) É razoável o Poder Público Municipal, já tão desgastado de recursos, patrocinar os 

ostensivos gastos com bebidas alcoólicas, lanches e churrascos de carnes nobres 

para o Prefeito de Bom Sucesso/PB, Pedro Caetano Sobrinho?  
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3.4.1. Constatações da Auditoria 

 

 Constatou-se que, até setembro de 2018, o Prefeito Constitucional do município de 

Bom Sucesso recebeu, relativo a diárias, o montante de R$ 13.690,00, conforme SAGRES e 

notas de empenhos (Doc. 84947/18). Ver quadro seguinte: 

   Valor em Reais 

Resumo das diárias recebidas pelo Prefeito  
Empenho 

nº 
Data 

Empenho 
Quantidade 

diárias 
Empenhado/ 

Pago 
Cidade do 

deslocamento  
Objetivo do 

deslocamento 

0000392 28/02/2018 01 790,00 

João Pessoa 

 

Tratar de 
assuntos de 
interesse da 
Prefeitura no 
Escritório de 
Advocacia 
Johnson Abrantes 

0000525 12/03/2018 01 790,00 

João Pessoa 

 

Tratar de 
assuntos de 
interesse da 
Prefeitura no 
Escritório de 
Advocacia 
Johnson Abrantes 
e de Iramilton 
Sátiro 

0000551 16/03/2018 02 2.500,00 

Brasília 

 

Reunião no 
Ministério das 
Cidades e Tratar 
de assuntos de 
interesse da 
Prefeitura no ao 
Gabinete do 
Deputado 
Aguinaldo Ribeiro 

0000666 03/04/2018 02 1.580,00 

João Pessoa 

 

Tratar de 
assuntos de 
interesse da 
Prefeitura no 
Escritório de 
Advocacia 
Johnson Abrantes 
e de Iramilton 
Sátiro 

0000808 11/04/2018 01 790,00 

João Pessoa 

 

Tratar de 
assuntos de 
interesse da 
Prefeitura no 
Gabinete do 
Presidente da 
Assembleia 
Legislativa da 
Paraíba. 

0000858 18/04/2018 02 1.580,00 

João Pessoa 

 

Tratar de 
assuntos de 
interesse da 
Prefeitura no 
Escritório de 
Advocacia 
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Johnson Abrantes 
e de Iramilton 
Sátiro 

0001148 16/05/2018 01 790,00 

João Pessoa 

 

Tratar de 
assuntos de 
interesse da 
Prefeitura no 
Escritório de 
Advocacia 
Johnson Abrantes 

0001177 21/05/2018 02 2.500,00 

Brasília 

 

Tratar de 
assuntos de 
interesse da 
Prefeitura no ao 
Gabinete do 
Deputado 
Aguinaldo Ribeiro 

0001555 25/06/2018 02 1.580,00 

João Pessoa 

 

Tratar de 
assuntos de 
interesse da 
Prefeitura no 
Escritório de 
Advocacia 
Johnson Abrantes 
e de Iramilton 
Sátiro 

0001753 09/07/2018 01 790,00 

João Pessoa 

 

Tratar de 
assuntos de 
interesse da 
Prefeitura no 
Escritório de 
Iramilton Sátiro 

Total 13.690,00    

Fonte: SAGRES e Notas de empenhos (Doc. 84947/18).  

 

 Observa-se que o valor recebido a título de diárias pelo Prefeito, Sr. Pedro Caetano 

Sobrinho, até setembro, correspondente a 10,14% da remuneração percebida no mesmo 

período. 

 

 Os valores das diárias estão em consonância com a Portaria nº 025/2017 que 

atualizou o Anexo I da Lei Municipal nº 153/97 (Doc. 89387/18). Porém, estão em 

desacordo com a Resolução Normativa RN-TC- 09/2001, que disciplina a comprovação do 

pagamento de diárias pelas administrações municipais, no que se referem as seguintes 

ausências: 

 

I – do requerimento do agente interessado, indicando o objetivo do 

deslocamento, a duração deste último, a quantidade e o valor total de 

diárias solicitado e, finalmente, o dispositivo legal em que se apóia o 

pedido; II – da indicação do meio de transporte a ser utilizado;  
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III - do valor das diárias no deferimento do pedido;  

IV – da declaração do interessado confirmando a realização da 

viagem. 

 

 A Resolução Normativa RN-TC- 09/2001 estabelece no Art. 5º que serão 

considerados como despesas irregulares os pagamentos de diárias feitos em desacordo 

com o disposto nesta Resolução.  

 

 Observa-se que o Prefeito, Sr. Pedro Caetano Sobrinho, acostou às notas de 

empenhos como comprovação da viagem declaração de comparecimento dos locais para o 

qual recebeu diária e notas fiscais de refeições realizadas fora do seu domicílio (Doc. 

84947/18). 

 

O Art. 1º, da Lei Municipal nº 153/97 que regulamenta a concessão de diárias ao 

Prefeito e servidores do Pode Executivo, dispõe “Ao Prefeito e ao Servidor do Poder 

Executivo, que se deslocar em objeto de serviço, representação ou outro interesse de 

natureza funcional, conceder-se-á diária para indenização de despesas com a alimentação e 

pousada.” Infere-se deste dispositivo que o Prefeito ou servidor da administração pública 

municipal que se deslocar de sua sede, eventualmente e por motivo de serviço, faz jus à 

percepção de diária de viagem para fazer face às despesas com alimentação e pousada, e 

que a diária concedida em consonância com a lei por ser utilizada pelo interessado na forma 

que lhe apetecer.   

 

Verifica-se que as notas fiscais de consumo de alimentos e bebidas foram juntadas 

às notas de empenho pelo interessado com intuito de corroborar com a confirmação da 

realização da viagem não sendo objeto de indenização por parte da Administração. 

 

Ante o exposto, é improcedente este item desta denúncia, entretanto, as diárias 

concedidas estão em desacordo com a Resolução Normativa RN-TC- 09/2001, nos 

seguintes aspectos: 

I – ausência do requerimento do agente interessado, indicando o 

objetivo do deslocamento, a duração deste último, a quantidade e o 

valor total de diárias solicitado e, finalmente, o dispositivo legal em 
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que se apóia o pedido; II – falta da indicação do meio de transporte a 

ser utilizado;  

III - ausência do valor das diárias no deferimento do pedido;  

IV – falta da declaração do interessado confirmando a realização da 

viagem. 

 

Desta forma, este Órgão Técnico recomenda ao Gestor instruir os processos de 

concessão de diárias em conformidade com a Resolução Normativa RN-TC- 09/2001. 

 

 

Fato 05 - Deficiência na transparência dos gastos. 

 

a) Por que não consta nenhum comprovante de hospedagem como forma de 

justificativa para as diárias recebídas pelos atuais gestores de Poder Executivo 

Municipal?  

 

b) Por que praticamente todas as despesas referentes às diárias auferidas pelos 

gestores do Poder Executivo Municipal, figuram com as mesmas declarações de um 

escritório de advocacia?  

 

3.5.1. Constatações da Auditoria 

 

 Os servidores ou gestores do município de Bom Sucesso beneficiados com diárias 

estão dispensados da apresentação de comprovação das despesas realizadas consoante o 

disposto no Art. 5º, da Lei 153/97, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e 

servidores do Pode Executivo, in verbis: 

Art. 5º - Os beneficiários de diárias estão dispensados 

da apresentação de comprovantes das despesas 

realizadas, no entanto, fica vedado pagamento 

complementar de que excedam o valor das diárias 

concedidas naquele deslocamento. Grifo nosso. 

 

Frise-se que embora esta Corte de Contas tenha disciplinado, por meio da 

Resolução Normativa RN-TC- 09/2001, inciso V do Art. 2º, que sempre que possível os 
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processos de concessão de diárias devam ser instruídos com os comprovantes de despesas 

de transporte e hospedagem pertinentes, não existe a obrigatoriedade da comprovação de 

hospedagem como forma de justificativa para o recebimento de diárias pelos atuais gestores 

e servidores do Poder Executivo Municipal. 

 

 O Sr. João Patrício Queiroz de Figueiredo Filho, foi nomeado para cargo de 

Controlador do município em 02/01/2017 (Doc. 84979/18). No exercício de 2018, recebeu a 

título de diárias a quantia de R$ 1.080,00. Ver quadro seguinte:                                  

Valores em 

reais 

Resumo das diárias recebidas pelo Sr. João Patricio Queiroz de Figueiredo Filho 
Empenho 

nº 
Data 

Empenho 
Quantidade 
 de diárias 

Empenhado/ 
Pago 

Cidade do 
deslocamento 

Objetivo do 
deslocamento 

0000574 21/03/2018 01 540,00 João Pessoa 

Tratar de assuntos 
de interesse da 
Prefeitura no 
Escritório de 
Advocacia 
Johnson Abrantes 
e de Iramilton 
Sátiro 

0002210 20/08/2018  540,00 João Pessoa 

Participar do I 
Seminário de 
Controle Interno na 
Administração 
Pública realizado 
pelo Tribunal de 
Contas do Estado 

Total 1.080,00   

Fonte: SAGRES e Notas de empenhos (Doc. 84984/18).  

  

Esta Auditoria confirmou a participação do Sr. João Patrício Queiroz de Figueiredo 

Filho no I Seminário de Controle Interno na Administração Pública realizado por este 

Tribunal de Contas, consoante “print” seguinte: 
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 Fonte: Ecosil 
 
 

Quanto à indagação do denunciante: Por que praticamente todas as despesas 

referentes às diárias auferidas pelos gestores do Poder Executivo Municipal, figuram 

com as mesmas declarações de um escritório de advocacia? O Prefeito, Sr. Pedro 

Caetano Sobrinho, em resposta à Notificação Minesterial - Notícia de Fato nº 

017.2018.0000975/MP Virtual/3º Promotor (Doc. 89159/18) alega que “as declarações 

comprobatórias das viagens foram emitidas por empresas que são prestadores de serviços 

junto ao município. No caso do escritótio de advocacia, é de se informar que o mesmo 

representa o município em vária demandas junto a Tribunais Superiores e de Contas. 

Enquanto, a empresa Iramilton Satiro, o mesmo atua como consultor do município perante 

vários projetos junto a Caixa Econômica, ex: calçamentos, reformas, casas populares etc.”. 

 

 Diante o exposto, a denúncia em relação a este item é improcedente. 

 
 
4. CONCLUSÃO 
 
 
 

Ante o exposto, concluiu-se pela procedência de parte da denúncia, tendo esta 

Auditoria verificado as seguintes irregularidades: 
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4.1. Procedência dos seguintes fatos: 

 

a) Nepotismo na contratação dos serviços do Sr. Adeilson Macena de Assis, 

devendo o Gestor do município de Bom Sucesso cessar a contratação da 

empresa do Sr. Adeilson Macena de Assis até perdura o nepotismo; 

 

b) Doação irregular de terreno público ao Sr. Marcos Jandilson da Silva Lima, 

devendo o Gestor do município providenciar para que a lei de doação ao Sr. 

Marcos Jandilson da Silva Lima seja revogada e que o terreno seja 

incorporado ao patrimônio municipal; 

 

c) Despesas sem licitação na quantia de R$ 59.655,38.  

 

 

4.2. Sugestão: 

 

a) Este Órgão Técnico recomenda ao Gestor instruir os processos de concessão 

de diárias em conformidade com a Resolução Normativa RN-TC- 09/2001. 

 

É o relatório. 
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