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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

 

 

1 OBJETIVO 

 

O presente relatório tem por objetivo apresentar e examinar os dados de execução 

orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba – ALPB, referente ao período 

de janeiro a junho do presente exercício. 

 

2 ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

 

2.1. COMPETÊNCIA 

 

De acordo com o art. 52 da Constituição Estadual, cabe à Assembleia Legislativa, 

com a sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 

especialmente sobre: 

 

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; 

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito 

e dívida pública; 
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III - fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar; 

IV - planos e programas estaduais e setoriais de desenvolvimento; 

V - limites territoriais do Estado, divisão administrativa e criação de Municípios; 

VI - alienação, permuta, cessão, arrendamento de bens do domínio do Estado e 

recebimento de doação com encargo; 

VII - transferência temporária da sede do Governo Estadual; 

VIII - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Advocacia do 

Estado e da Defensoria Pública;  

IX - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;  

X - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da 

administração pública estadual;  

XI - matéria financeira, instituições financeiras e suas atribuições;  

XII - normas gerais sobre pensões e subvenções;  

XIII - bandeira, hino e brasão estaduais;  

XIV - concessão de serviço. 

 

De acordo com o art. 54 da Carta Magna do Estado da Paraíba, compete 

privativamente à Assembleia Legislativa: 

 

I - autorizar, por maioria absoluta, a instauração de processo contra o Governador, o 

Vice-Governador e os Secretários de Estado; 

II - proceder à tomada de contas do Governador do Estado, quando não apresentadas 

à Assembleia Legislativa dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa; 

III - elaborar seu regimento interno; 

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 

extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação e alteração da respectiva 

remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 

V - julgar, por dois terços dos seus membros, o Governador e o Vice-Governador do 

Estado, nos crimes de responsabilidade, e os Secretários de Estado, nos crimes da mesma 

natureza conexos com aqueles; 

VI - processar e julgar os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça e o 

Procurador-Geral do Estado, nos crimes de responsabilidade; 

VII - autorizar o Governador e o Vice-Governador a se ausentarem do País, quando a 

ausência exceder de trinta dias e, do Estado, por mais de quinze dias; 
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VIII - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de: 

a) conselheiros do Tribunal de Contas e do Tribunal de Contas dos Municípios, 

indicados pelo Governador do Estado; 

• Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 24 de novembro de 1994. 

b) titulares de outros cargos que a lei determinar; 

c) presidente e diretores de estabelecimentos de crédito, cujo controle acionário 

pertença ao Estado. 

• Alínea c acrescentada pela Emenda Constitucional nº 7, de 28 de setembro de 1995. 

IX - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia do Estado em 

operações de crédito externo e interno; 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Poder Judiciário; 

XI - conhecer do veto e sobre ele deliberar, por maioria absoluta e escrutínio secreto; 

XII - aprovar, por maioria absoluta, intervenção estadual no Município e o nome do 

interventor, ou suspendê-la, em escrutínio secreto; 

XIII - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou de limites da delegação legislativa; 

 XIV – fixar o subsídio dos Deputados Estaduais por lei de iniciativa da Assembleia 

Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em 

espécie, para os Deputados Federais, nos termos do § 2º do art. 27 da Constituição Federal; 

• Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 20 de junho de 2007. 

XV - fixar, para cada exercício financeiro, a remuneração do Governador, do Vice 

Governador e dos Secretários de Estado, observado o que dispõem os arts. 150, II e 153, III,  

§ 2º, I, da Constituição Federal; 

XVI - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Governador do Estado e apreciar 

os relatórios sobre a execução de planos de governo; 

XVII - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas comissões, os atos 

do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta; 

XVIII - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição 

normativa dos outros Poderes; 

XIX - escolher quatro Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e quatro do 

Tribunal de Contas dos Municípios; 
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• Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 24 de novembro de 1994. 

XX - convocar plebiscito e autorizar referendo; 

XXI - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de bens públicos urbanos e 

rurais; 

XXII - autorizar e resolver definitivamente sobre empréstimos, acordos e convênios 

que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio estadual; 

XXIII - deliberar sobre intervenção nos Municípios, na forma prevista nesta 

Constituição; 

XXIV - elaborar o seu plano plurianual, os dispositivos de suas diretrizes 

orçamentárias, para inclusão no projeto de lei de diretrizes dos três Poderes, e sua proposta de 

orçamento anual. 

 

§ 1º Nos casos previstos nos incisos V e VI, funcionará como Presidente o do 

Tribunal de Justiça, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços 

dos votos da Assembleia Legislativa, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o 

exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. 

§ 2º Por denúncia de fraude, ilegalidade ou irregularidade administrativa 

comprovada, a Assembleia Legislativa, pela maioria absoluta de seus membros, em votação 

única, poderá determinar a sustação da obra, do contrato ou do pagamento que envolva 

interesse público. 

§ 3º Cessada a investidura no cargo de Governador do Estado, quem o tiver exercido 

em caráter permanente fará jus a um subsídio mensal vitalício, a título de pensão especial, 

paga com recursos do Tesouro Estadual, igual ao do Chefe do Poder Executivo. 

• § 3º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 21, de 27 de dezembro de 2006. 
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3 ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. POR PROGRAMA 

 

 
Fonte: SIAF 

 

3.2. POR AÇÃO 

 

 
Fonte: SIAF 

 

3.2.1. Principais Ações 

 

Com o objetivo de verificar a aderência da execução com o planejamento, a 

Auditoria solicitou ao gestor do Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, nas edições   
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nºs 1.990 e 2.006 do Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB, publicadas em 04 e 26/07/2018, o 

quadro demonstrativo da execução física, no período de janeiro a junho deste exercício, das 

seguintes ações previstas no Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD de 2018:         

1860 – Construção da Nova Sede da Assembleia Legislativa e 4398 – Atividade de Suporte 

de Apoio Parlamentar. 

Em resposta, foi encaminhado através do Documento nº 63456/18 (Anexo 12) um 

demonstrativo que contém os valores da despesa orçada para as duas ações em destaque, por 

elemento de despesa e por fonte, bem como o montante utilizado até 30 junho de 2018 e o 

saldo orçamentário. No caso da ação 1860 – Construção da Nova Sede da Assembleia 

Legislativa, nada foi empenhado até 30/06/2018 e na ação 4398 – Atividade de Suporte de 

Apoio Parlamentar, dos R$ 70.895.000,00 fixados no orçamento, foram empenhados                      

R$ 36.997.614,99, ou seja, 52,19% da despesa orçada. No entanto, essa informação não está 

condizente com os dados do SIAF, que apontam uma despesa empenhada até junho de 2018 

na ação 4398 – Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar da ordem de R$ 28.120.331,79, 

como explicitado na tabela anterior. Cabe ao gestor justificar essa divergência. 

Na realidade, a Auditoria solicitou o quadro demonstrativo da execução física das 

ações, especificando indicador, unidade, meta e realização, conforme estabelecido no Quadro 

de Detalhamento das Despesas – QDD de 2018, a saber: 

 

AÇÃO INDICADOR UNIDADE META REALIZAÇÃO OBS 

1860 – 
CONSTRUÇÃO DA 
NOVA SEDE DA 
ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

Prédio 
construído 

Unidade 01 0 --- 

4398 – ATIVIDADE 
DE SUPORTE DE 
APOIO 
PARLAMENTAR 

Assessoria 
prestada 

Unidade 36 ? 

Os dados 
apresentados 

não permitem a 
quantificação 

Fonte: QDD 2018 

 

 Fica evidente, portanto, que a Assembleia Legislativa estadual não executou nada no 

primeiro semestre de 2018 no que se refere à ação 1860 – Construção da Nova Sede da 

Assembleia Legislativa, estando prejudicada a análise da Auditoria quanto à ação 4398 – 

Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar. 

 Cumpre assinalar que as metas estabelecidas no QDD constituem importante 

mecanismo de controle da ação efetiva do Poder Legislativo, que pode ser também avaliado 

através desses indicadores. Neste sentido, a fim de garantir a efetividade deste relevante 
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instrumento de planejamento, consagrando respeito à programação, recomenda-se que o 

gestor observe e cumpra corretamente os indicadores e metas físicas nas suas propostas de 

ação, evitando lançar mão deles em caráter meramente formal, bem como iniba o registro 

simples e aleatório dessas informações. 

 

3.3. POR GRUPO DE DESPESA 

 

Fonte: SIAF 
 

3.4. POR ELEMENTO DE DESPESA 

 
Fonte: SIAF 
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4 OUTROS LEVANTAMENTOS 

 

4.1. LICITAÇÕES 

 

Em conformidade com os dados do Sistema TCE-BI, foram homologados 38 (trinta e 

oito) procedimentos licitatórios realizados pela ALPB no período de janeiro a junho de 2018, 

conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

MODALIDADE QUANTIDADE NÚMERO 

Adesão a ata de registro de preços ---  

Chamada pública ---  

Concorrência 04 01, 02 e 03/2017 e 01/2018 e 

Concurso ---  

Convite ---  

Dispensa 01 02/2018 

Inexigibilidade 01 01/201 8 

Leilão ---  

Pregão Eletrônico ---  

Pregão Presencial 31 

02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 

30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39/2018 

Tomada de Preço 01 01/2018 

TOTAL 38  

Fonte: Sistema TCE-BI (Documento nº 67547/18) 

 

4.2. CONVÊNIOS 

 

Nas edições nºs 1990 e 2006 do Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB, publicadas em 

04 e 26 de julho de 2018, respectivamente, a Auditoria solicitou, dentre outros documentos, a 

relação de todos os convênios vigentes até junho de 2018, mas ela não foi apresentada pelo 

gestor. 

É preciso alertar que o não atendimento das solicitações da Auditoria implica em 

obstrução à atividade fiscalizatória, com as consequências legais pertinentes, como dispõe o 

art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa RN – TC nº 01/2017. Ressalte-se, ainda, que a 

sonegação de informações pode ensejar a aplicação de multa aos responsáveis, conforme 

estabelece o art. 56, inciso VI, da Lei Complementar estadual nº 18/93. 
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4.3. DENÚNCIAS 

 

No sistema TRAMITA há registro de 01 (uma) denúncia com pedido de medida 

cautelar relacionada à gestão da ALPB em 2018, protocolizada nesta Corte em 30 de maio 

deste exercício, através do Documento nº 42670/18, que deu origem ao Processo TC             

nº 11194/18. Trata de supostas irregularidades no edital de licitação, Pregão Presencial          

nº 032/2018, tipo menor preço global, cujo objeto era o registro de preços para a contratação 

de serviços continuados de engenharia civil, manutenção, conservação, recepção, copa e 

jardinagem, com fornecimento de material e equipamentos de limpeza, pelo período de        

12 (doze) meses, a fim de atender às necessidades da Casa Legislativa estadual. 

Os fatos denunciados diziam respeito à não especificação da convenção coletiva a 

qual se submeteria a empresa contratada e ao não atendimento das exigências contidas na 

Instrução Normativa – IN nº 05/2017 no tocante à comprovação das qualificações técnica e 

econômico-financeira dos licitantes. 

Em sua análise, a Auditoria assinalou que não há lei que imponha à Administração 

Pública o estabelecimento em seus editais de percentuais de encargos sociais previstos em 

convenções coletivas de trabalho de uma categoria. Não cabe ao órgão ou entidade 

contratante fazer ingerências na formação de preços das empresas licitantes, mas apenas 

verificar se as propostas apresentadas por elas cumprem as obrigações trabalhistas de forma a 

garantir a execução do contrato. Já a IN nº 05, de 25 de maio de 2017, dispõe sobre as regras e 

diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 

âmbito da Administração Pública federal, direta, autárquica e fundacional. Logo não se aplica 

à licitação em apreço, realizada pela ALPB. 

O Ministério Público de Contas, em seu parecer, acompanhou o entendimento da 

Auditoria. 

Os autos foram submetidos ao julgamento da 2ª Câmara desta Corte em 21 de agosto 

de 2018, que decidiu, à unanimidade, através do Acórdão AC2 – TC 02022/18, de acordo com 

o voto do relator, em: 

a) julgar improcedente a denúncia; e 

b) determinar o arquivamento dos autos. 
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4.4 PESSOAL 

 

4.4.1 Composição do Quadro de Pessoal 

 

Nas edições nºs 1990 e 2006 do Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB, publicadas em 

04 e 26 de julho de 2018, respectivamente, a Auditoria solicitou, dentre outros documentos, a 

descrição do quadro de pessoal, posição em 30 de junho de 2018, evidenciando os 

quantitativos de servidores efetivos, comissionados não efetivos, prestadores de serviços 

(inclusive os de suporte à atividade parlamentar), à disposição de outros órgãos, de outros 

órgãos à disposição da ALPB e estagiários. No entanto, o gestor não trouxe aos autos esses 

dados. 

Novamente, cumpre assinalar que o não atendimento das solicitações desta Corte 

implica em obstrução à atividade fiscalizatória, com as consequências legais pertinentes, 

como dispõe o art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa RN – TC nº 01/2017. Ademais, a 

sonegação de informações pode ensejar a aplicação de multa aos responsáveis, conforme 

estabelece o art. 56, inciso VI, da Lei Complementar estadual nº 18/93. 

 

4.4.2 Evolução do Quantitativo de Pessoal 

 

Com base nos registros do SAGRES, apresenta-se na tabela abaixo a evolução do 

quadro de pessoal de dezembro de 2017 a junho de 2018: 

 

TIPO DE VÍNCULO DEZ - 2017 AV%  JUN - 2018 AV%  
DEZ–2017/JUN–2018 

AH%  

Efetivo Ativo 596 91,83% 586 91,99% 11,68% 

Efetivo e Comissionado 34 5,24% 36 5,65% 5,88% 

Comissionado 5 0,77% 3 0,47% -40,00% 

Outros 6 0,93% 5 0,79% -16,67% 

Requisitados 8 1,23% 7 1,10% -12,50% 

TOTAL 649 100,00% 637 100,00% -1,85% 

   Fonte: SAGRES – Documentos nºs 67554/18 e 67556/18 

 

 Em dezembro de 2017 apenas 05 (cinco) deputados estaduais integravam o quadro 

de pessoal informado no SAGRES e em junho de 2018 foram somente 04 (quatro) agentes 

políticos registrados. A ALPB possui 36 (trinta e seis) deputados estaduais sem contar os 
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suplentes que possam estar em substituição daqueles licenciados. A ausência desses nomes e 

respectivos proventos no sistema compromete a transparência e prejudica a fiscalização desta 

Corte de Contas e o fato deve ser justificado pelo gestor. 

 Também deixaram de ser informados e computados no SAGRES as pessoas físicas 

que integram o Programa de Apoio ao Exercício do Mandato Parlamentar lotadas nos 

Gabinetes de cada Deputado Estadual. Segundo a Resolução nº 1.685/2016, publicada no 

Diário do Poder Legislativo em 04 de abril de 2016, cada Gabinete Parlamentar possui uma 

verba mensal de R$ 115.000,00 para pagar a, no máximo, 26 integrantes daquele programa, 

porém nenhum desses prestadores de serviços está identificado nos registros do sistema que 

dá suporte à fiscalização desta Corte. 

 Conforme foi colocado no Relatório Inicial referente à análise da prestação de contas 

da ALPB do ano de 2016 (Processo TC nº 03957/17), vale lembrar que os antigos cargos de 

provimento em comissão integrantes do Grupo de Apoio Parlamentar da Assembleia 

Legislativa foram extintos pela Lei estadual nº 8.291/07, em razão do extrapolamento dos 

limites das despesas com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF à 

época (2007), dando lugar à contratação de pessoas físicas para o exercício da atividade em 

questão, em substituição àqueles servidores. Embora esses prestadores de serviços de suporte 

à atividade parlamentar estejam inseridos na folha de pagamento de pessoal do Poder 

Legislativo, os gastos referentes a eles não são considerados no cômputo da despesa com 

pessoal para fins de verificação dos limites estabelecidos na LRF com respaldo no 

entendimento desta Corte de Contas exarado no Parecer Normativo – PN – TC nº 05/2009 

(Documento nº 67561/18). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A presente análise revelou a seguinte irregularidade, passíveis de alerta: 

 

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 (item 3.2.1); 

b) não realização de qualquer despesa no primeiro semestre de 2018 com vistas à 

implementação da meta física fixadas no QDD-2018 para a ação 1860 – Construção da Nova 

Sede da Assembleia Legislativa (item 3.2.1); 
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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 foi 

solicitado pela Auditoria (item 3.2.1); 

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 publicados 

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 (itens 4.2 e 4.4); 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 (item 4.4.2). 

 

Importante frisar que os dados e informações contidos no presente relatório foram 

obtidos do SIAF, do sistema TCE-BI, bem como do SAGRES, sem realização de inspeções  

in loco, o que não exime o gestor responsável de outras irregularidades que porventura 

tenham ocorrido neste período. 

 

 

É o relatório. 
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