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RELATÓRIO INICIAL 

 

 Trata-se de denúncia encaminhada pelo Vereador João Ferreira da Silva Filho 

dando conta de possível violação ao que determina a Nota Técnica nº 01/18 desta Corte 

de Contas bem como ao princípio de transparência, no que concerne às informações 

prestadas pela gestão municipal no Portal da Transparência sobre os gastos com 

manutenção e abastecimento da frota de veículos e máquinas, próprios ou locados, 

mantidos pela administração do município. 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

É direito de todo cidadão ter acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo 

governo. Assim, o dever de publicidade e transparência das gestões públicas permite que 

qualquer cidadão bem como os agentes e órgãos de controle tenham possibilidade de 

melhor acompanhar a execução da gestão pública, permitindo, a participação e a 

colaboração de toda sociedade a fim de melhorar a administração pública. 

Nesse sentido, nesta Corte de Contas, mediante a Portaria nº 139 de 20/07/2018 

foi editada a Nota Técnica nº 01/18 (DOC TC nº 66453/22) que estabeleceu os critérios 

mínimos a serem divulgados pelos gestores públicos nos respectivos Portais de 

Transparência mantidos na internet.  
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Diante da denúncia apresentada, esta Auditoria, em 05/07/2022, acessou o Portal 

da Transparência da Prefeitura Municipal de Alhandra e obteve o seguinte acesso às 

despesas com os veículos da frota municipal: 
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Na consulta ao Portal da Transparência, constatou-se: 

• Não existe relação da frota de veículos; 

• As despesas com veículos não identificam quais veículos foram 

abastecidos ou receberam manutenção. 

Assim, de fato, não está sendo cumprido o que determina o item 4.8 da Nota 

Técnica nº 01/18 do Comitê Técnico do TCE-PB, a saber: 
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Diante da situação constatada, esta Auditoria entende como procedente a denúncia 

haja vista descumprimento à Nota Técnica nº 01/18 com prejuízo à transparência da 

gestão e entende pela necessidade de notificação do gestor responsável pelo Município 

de Alhandra, Sr. Marcelo Rodrigues da Costa, para que este apresente defesa. 

 

 

CONCLUSÃO: 

 Diante do exposto, conclui-se pela procedência da denúncia, haja vista 

que o Portal da Transparência do Município não atende às exigências da legislação 

editada por este Tribunal, mais especificamente da Nota Técnica nº 01/18, editada através 

da Portaria nº 139 de 20/07/18.  

Nesse sentido, deve o gestor, Sr. Marcelo Rodrigues da Costa ser notificado a 

apresentar defesa.  

 

É o relatório.  
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