
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 05/09/2018

JURISDICIONADO:

00073/18

Assembleia Legislativa

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

PROCESSO:

INTERESSADOS: Sr(a). Gervasio Agripino Maia (Gestor(a))

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000,
e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de
prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Assembleia Legislativa, sob a responsabilidade do interessado Sr(a). Gervasio Agripino
Maia, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes
fatos:

a) divergência no tocante ao valor da despesa empenhada até junho de 2018 na ação 4398 - Atividade de
Suporte de Apoio Parlamentar constante no SIAF (R$ 28.120.331,79) e a informação dada pelo gestor
(R$ 36.997.614,99) através do Documento nº 63456/18, Anexo 12;

b) não realização de qualquer despesa no primeiro semestre de 2018 com vistas à implementação da meta física
fixada no QDD-2018 para a ação 1860 - Construção da Nova Sede da Assembleia Legislativa;

c) fornecimento de informações sobre a efetivação da ação 4398 - Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar em
forma de despesa empenhada, impossibilitando a sua quantificação em termos de realização da meta
estabelecida no QDD-2018, conforme havia sido solicitado pela Auditoria;

d) obstrução à atividade fiscalizatória em virtude do não atendimento de parte das solicitações de informações
feitas através do Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB publicadas nos dias 04 e 26 de julho de 2018 no tocante à
relação dos convênios vigentes até junho/2018, bem como à composição do quadro de pessoal em 30 de junho
de 2018; e

e) omissão de deputados estaduais, bem como das pessoas físicas que integram o Programa de Apoio ao
Exercício do Mandato Parlamentar nos registros do quadro de pessoal da ALPB contidos no SAGRES,
comprometendo a transparência e prejudicando a fiscalização desta Corte.

ALERTA   - 00632/18

Relator
05/09/2018 12:53

Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
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