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RELATÓRIO

 

 

Prestação de Contas de Governo de ALEX ROBEVAN DE LIMA, Prefeito de Santa
Maria do Cambucá, relativa ao exercício de 2015.

Finda a análise da auditoria, identificadas as seguintes desconformidades:

Previsão na LOA de limite exagerado de créditos suplementares;

Não especificação na programação financeira das medidas relativas à
quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem
como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança
administrativa;

Ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para Perdas de Dívida
Ativa, evidenciando, no Balanço Patrimonial, situação incompatível com a
realidade;

Reincidente extrapolação do limite de despesas com pessoal e não
recondução dos gastos ao limite no período previsto pela LRF;

Insuficiente nível de transparência, ante a não disponibilização do conjunto de
informações exigido na LRF, na LC nº 131/2009, na LAI e na CF/88.

Após notificado, o Prefeito lançou defesa prévia.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA
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1.  

 

Preambularmente, cumpre dizer do indeferimento do pedido de juntada de nova
documentação requerido às vésperas deste julgamento, em 18.05.18, já em pauta o
feito, conforme publicação no DOE em 16.05.18.   A sustentação oral a ela se
reporta, inobstante, como se dos autos constasse.

Irregularidades na gestão orçamentária

Acusa a Auditoria autorização de abertura de créditos suplementares na LOA em
percentual excessivo (40%), a permitir margem de manipulação do orçamento
original.

O Defendente, de sua vez, aduz que a previsão não trouxe reflexos deletérios à
execução orçamentária, pois teria sido usado apenas 12,3% do autorizado pela LOA.

Acolho as razões do Defendente.

De efeito, embora a autorização de exacerbado percentual de abertura de créditos
suplementares configure ultraje ao princípio do planejamento orçamentário, o
percentual efetivamente utilizado não foi abusivo, inexistindo maiores prejuízos.
Demais, não elevado o valor global do orçamento primitivo, abertos os créditos
adicionais com recursos da anulação de dotações orçamentárias.

A irregularidade, assim, não apresenta potencial lesivo apto a macular as contas,
pelo que a remeto ao campo das recomendações.

A Auditoria glosa, ainda, a não especificação, na Programação Financeira e
Cronograma Mensal de Desembolso, de quantidade e valores de ações ajuizadas
para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos
tributários passíveis de cobrança administrativa.

Inobstante prejudicado o controle do fluxo de caixa, a inviabilizar previsão precisa
do influxo de receitas, não vislumbro na falha aptidão a macular as contas, pelo
que, igualmente, a remeto às recomendações.

2. Irregularidade na Gestão Financeira e Patrimonial

Aponta a Auditoria ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para
Perdas de Dívida Ativa, a evidenciar situação fictícia no Balanço Patrimonial.

Entendo tratar-se de irregularidade formal, a ser objeto de recomendações.

3. Irregularidades na Gestão Fiscal

Verifica a Auditoria ultrapassado, nos três quadrimestres de 2015, o limite de
gastos com pessoal, sem que houvesse a recondução das despesas ao limite no
período de 2 quadrimestres, em desobservância à LRF.

Observa-se que o percentual da despesa total com pessoal atingiu, no primeiro,
segundo e terceiro quadrimestres, respectivamente, 54,84%, 56,31% e 56,98% da
RCL. Em 2014, o percentual atingido no encerramento do exercício representou
54,98% da RCL.
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O Defendente alega situação de emergência do Município em decorrência da seca,
que teria sido reconhecida por decretos municipais e estaduais, bem como por
portaria emitida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Pugna, pois,
pela aplicação da suspensão da contagem dos prazos de recondução, prevista no
art. 65 da LRF.

Argui, ainda, que o enfrentamento da crise hídrica teria demandado gastos não
previstos, como despesas com carros-pipas, o que teria contribuído ao
desequilíbrio das contas e à elevação dos gastos com pessoal.

Invoca, também, decréscimo do PIB nacional em 3,8% no exercício, a implicar
duplicação do prazo de reenquadramento para 4 quadrimestres, ex vi do art. 66 da
LRF. Alega, outrossim, emissão de decreto municipal a prever medidas de controle
e contenção de despesas.

Aprecio.

Dispõe o art. 23 da LRF que, ultrapassados os limites de gastos com pessoal,
deverá ser feita a recondução das despesas nos 2 quadrimestres seguintes,
eliminando-se, pelo menos, um terço dos gastos excedentes no primeiro.

Sobreditos prazos poderão ser suspensos, na dicção do art. 65, caso haja
calamidade pública reconhecida pelo Poder Legislativo (Congresso Nacional, no
caso da União, e Assembléia Legislativa, no caso de Estados e Municípios).

Os mesmos prazos, por sua vez, poderão ser duplicados no caso de crescimento
baixo ou negativo do PIB nacional, regional ou estadual, nos termos do art. 66.

Não é o caso dos autos.

O art. 65 não pode ser usado de amparo para que se elevem as despesas com
pessoal, determinando-se, exclusivamente, a suspensão do prazo de
reenquadramento do percentual excedente já verificado. Igual raciocínio se aplica à
situação prevista no art. 66, relativa à duplicação do prazo de recondução. Não se
confunde, nesse toar, a dilação desse prazo com autorização para elevar ainda mais
o percentual de gastos com pessoal.

Mais, os documentos coligidos para atestar a situação de emergência (decretos
municipais, estaduais e portaria) não emanaram da Assembléia Legislativa,
tratando-se de atos do Poder Executivo. Não ensejam, pois, a alegada suspensão.

Firme nessas razões, quadra esclarecer, ainda, que a situação autorizadora da
suspensão assinalada no art. 65 consiste em calamidade pública, não confundível
com a simples situação de emergência.

Conforme Instrução Normativa emanada da Secretaria Nacional de Proteção e
Defesa Civil, de 21.12.16, enquadram-se como situação de emergência desastres de
pequena e média intensidade, superáveis pelos próprios entes. Já a calamidade
pública denota desastres de grande intensidade, a demandar atuação conjunta nas
três esferas para restabelecimento da normalidade.

Nesse sentido, de se ver recente precedente encartado no Processo nº 1727647-0,
julgado em 04.04.18, que negou procedência a Recurso Ordinário aviado em face de
Acórdão pela irregularidade da Gestão Fiscal deste Município, exercício de 2014.
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Acolheu-se, na ocasião, parecer do Procurador Gustavo Massa, do qual colho
seguinte excerto:

É que o art. 65, preconiza só aplicável dispensa para atingimento de resultados
fiscais, quando da ocorrência do estado de calamidade pública, e não de situação
de emergência, que não se confundem. De fato, estado de calamidade pública
caracteriza situação bem mais grave, conforme definição do próprio Ministério da
Integração Nacional, em apostila intitulada Reconhecimento de Situação de
Emergência e Estado de Calamidade Pública, de março de 2012, a saber:

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Situação anormal, decretada em razão de desastre,
que embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do
estado atingido, requer auxílio complementar do estado ou da União para as ações
de socorro e de recuperação. Sendo critério objetivo para decretação da Situação
de Emergência ou desastres de nível I a ocorrência de prejuízos econômicos
públicos acima de 2,77% da receita corrente líquida anual do Município, relativos
com assistência médica, saúde pública, abastecimento de água potável, etc…

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA: Situação anormal, decretada em razão de
desastre, que em razão da magnitude dos danos, requer auxílio direto e imediato do
estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação. Sendo critério
objetivo para decretação do Estado de Calamidade Pública ou desastres de nível II
a ocorrência de prejuízos econômicos públicos acima de 8,33% da receita corrente
líquida anual do Município, relativos com assistência médica, saúde pública,
abastecimento de água potável, etc...

Desta forma, o disposto no art. 65, I não se aplica diretamente aos casos de
situação de emergência. (grifos nossos)

Faço apenas reparo tocante aos critérios definidores da situação de emergência e
da calamidade pública, alterados pela Instrução Normativa retrorreferida.
Inobstante, antes da modificação já era clara a distinção entre os institutos, pautada
pela intensidade dos desastres.

Descabe, ainda, interpretação extensiva do art. 65, por configurar exceção à
exigência de readequação das despesas no prazo legal, devendo ser interpretado
restritivamente.

Quanto ao suposto advento de gastos não previstos, não comprova o Defendente
correlação dos dispêndios invocados com o aumento dos gastos com pessoal. De
efeito, a contratação de carros-pipas pode contribuir para o desequilíbrio das
contas públicas, mas não implica elevação das despesas com pessoal.

Tampouco demonstrada adoção de providências previstas na CF/88 para
reenquadramento dos limites, como exoneração de servidores não estáveis e
redução em pelo menos 20% de despesas de cargos comissionados e funções de
confiança.

A bem da verdade, as medidas de contenção de despesas contidas no Decreto
Municipal anexado poderiam até bastar, se os gastos houvessem ultrapassado
apenas o limite prudencial. Como se excedeu, de fato, o limite de 54%, deveriam ter
sido adotadas as providências insculpidas no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição, o
que não se comprovou.
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Por derradeiro, inobstante preenchida a hipótese de incidência do art. 66, dado o
declínio do PIB nacional em 2015, não se cumpriu o prazo duplicado (2
quadrimestres) para eliminação de um terço dos gastos excedentes.

Decerto, impunha-se, nos 2 primeiros quadrimestres, redução de 0,28% do
excedente verificado no encerramento de 2014. Ao revés, procedeu-se, a cada
quadrimestre, à elevação dos gastos com pessoal.

Mantenho, pois, a irregularidade, que, por si só, macula as contas.

4. Nível de transparência insuficiente da gestão

Aponta a Auditoria descumprimento das normas relativas à transparência
municipal, como demonstra a insuficiente pontuação alcançada no índice de
transparência, qual seja, 469,00 pontos, numa escala de 0 a 1.000.

Averiguo.

Ab initio, impende realçar tratar-se a publicidade de direito pelo qual se franqueia o
exercício de inúmeros outros, como cidadania e controle popular de atos oriundos
da Administração.

In casu, revela-se da maior gravidade a disfunção sob escrutínio, por, em última
análise, descarrilhar fraude ao dever republicano, de porte constitucional, da
prestação de contas dos atos praticados.

A inadequada inserção de dados no sistema de transparência furta dos cidadãos a
possibilidade de controlar os atos de seus governantes, a dizer de sua legitimidade
e economicidade.

A mácula, atada à exorbitância na despesa com pessoal, contribui para emissão de
parecer prévio pela rejeição das contas.

Isso posto, e

 

VOTO pelo que segue:

CONSIDERANDO que integra a análise das contas prestadas anualmente a observância
dos limites constitucionais e legais que lhe são impostos, os quais se encontram
consolidados no Anexo Único deste voto;

CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria e a defesa apresentada;

CONSIDERANDO o descumprimento do limite de despesa total com pessoal no primeiro,
segundo e terceiro quadrimestres de 2015;

CONSIDERANDO a não eliminação, no segundo quadrimestre de 2015, de no mínimo um
terço do percentual excedente verificado no terceiro quadrimestre de 2014;

CONSIDERANDO que os arts. 65 e 66 da LRF não podem ser usados de amparo para
que se elevem as despesas com pessoal;
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1.  

CONSIDERANDO que os decretos municipais e estaduais juntados não foram emanados
da Aseembléia Legislativa, não ensejando a suspensão do prazo autorizada no art. 65 da
LRF;

CONSIDERANDO não comprovada a correlação entre os gastos invocados pelo
Defendente e o aumento das despesas com pessoal;

CONSIDERANDO não adotadas as providências constitucionalmente previstas para a
recondução das despesas com pessoal ao limite previsto na LRF;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, combinados com o artigo 75,
bem como com os artigos 31, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal e o artigo 86, § 1º, da
Constituição de Pernambuco ;

EMITIR Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Santa Maria do Cambucá
a  das contas do(a) Sr(a). Alex Robevan De Lima, relativas ao exercíciorejeição
financeiro de 2015.

VOTO VENCEDOR

 

Preambularmente, cumpre dizer do indeferimento do pedido de juntada de nova
documentação requerido às vésperas deste julgamento, em 18.05.18, já em pauta o
feito, conforme publicação no DOE em 16.05.18.   A sustentação oral a ela se
reporta, inobstante, como se dos autos constasse.

Irregularidades na gestão orçamentária

Acusa a Auditoria autorização de abertura de créditos suplementares na LOA em
percentual excessivo (40%), a permitir margem de manipulação do orçamento
original.

O Defendente, de sua vez, aduz que a previsão não trouxe reflexos deletérios à
execução orçamentária, pois teria sido usado apenas 12,3% do autorizado pela LOA.

Acolho as razões do Defendente.

De efeito, embora a autorização de exacerbado percentual de abertura de créditos
suplementares configure ultraje ao princípio do planejamento orçamentário, o
percentual efetivamente utilizado não foi abusivo, inexistindo maiores prejuízos.
Demais, não elevado o valor global do orçamento primitivo, abertos os créditos
adicionais com recursos da anulação de dotações orçamentárias.

A irregularidade, assim, não apresenta potencial lesivo apto a macular as contas,
pelo que a remeto ao campo das recomendações.

A Auditoria glosa, ainda, a não especificação, na Programação Financeira e
Cronograma Mensal de Desembolso, de quantidade e valores de ações ajuizadas
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para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos
tributários passíveis de cobrança administrativa.

Inobstante prejudicado o controle do fluxo de caixa, a inviabilizar previsão precisa
do influxo de receitas, não vislumbro na falha aptidão a macular as contas, pelo
que, igualmente, a remeto às recomendações.

2. Irregularidade na Gestão Financeira e Patrimonial

Aponta a Auditoria ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para
Perdas de Dívida Ativa, a evidenciar situação fictícia no Balanço Patrimonial.

Entendo tratar-se de irregularidade formal, a ser objeto de recomendações.

3. Irregularidades na Gestão Fiscal

Verifica a Auditoria ultrapassado, nos três quadrimestres de 2015, o limite de
gastos com pessoal, sem que houvesse a recondução das despesas ao limite no
período de 2 quadrimestres, em desobservância à LRF.

Observa-se que o percentual da despesa total com pessoal atingiu, no primeiro,
segundo e terceiro quadrimestres, respectivamente, 54,84%, 56,31% e 56,98% da
RCL. Em 2014, o percentual atingido no encerramento do exercício representou
54,98% da RCL.

O Defendente alega situação de emergência do Município em decorrência da seca,
que teria sido reconhecida por decretos municipais e estaduais, bem como por
portaria emitida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Pugna, pois,
pela aplicação da suspensão da contagem dos prazos de recondução, prevista no
art. 65 da LRF.

Argui, ainda, que o enfrentamento da crise hídrica teria demandado gastos não
previstos, como despesas com carros-pipas, o que teria contribuído ao
desequilíbrio das contas e à elevação dos gastos com pessoal.

Invoca, também, decréscimo do PIB nacional em 3,8% no exercício, a implicar
duplicação do prazo de reenquadramento para 4 quadrimestres, ex vi do art. 66 da
LRF. Alega, outrossim, emissão de decreto municipal a prever medidas de controle
e contenção de despesas.

Aprecio.

Dispõe o art. 23 da LRF que, ultrapassados os limites de gastos com pessoal,
deverá ser feita a recondução das despesas nos 2 quadrimestres seguintes,
eliminando-se, pelo menos, um terço dos gastos excedentes no primeiro.

Sobreditos prazos poderão ser suspensos, na dicção do art. 65, caso haja
calamidade pública reconhecida pelo Poder Legislativo (Congresso Nacional, no
caso da União, e Assembléia Legislativa, no caso de Estados e Municípios).

Os mesmos prazos, por sua vez, poderão ser duplicados no caso de crescimento
baixo ou negativo do PIB nacional, regional ou estadual, nos termos do art. 66.

Não é o caso dos autos.
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O art. 65 não pode ser usado de amparo para que se elevem as despesas com
pessoal, determinando-se, exclusivamente, a suspensão do prazo de
reenquadramento do percentual excedente já verificado. Igual raciocínio se aplica à
situação prevista no art. 66, relativa à duplicação do prazo de recondução. Não se
confunde, nesse toar, a dilação desse prazo com autorização para elevar ainda mais
o percentual de gastos com pessoal.

Mais, os documentos coligidos para atestar a situação de emergência (decretos
municipais, estaduais e portaria) não emanaram da Assembléia Legislativa,
tratando-se de atos do Poder Executivo. Não ensejam, pois, a alegada suspensão.

Firme nessas razões, quadra esclarecer, ainda, que a situação autorizadora da
suspensão assinalada no art. 65 consiste em calamidade pública, não confundível
com a simples situação de emergência.

Conforme Instrução Normativa emanada da Secretaria Nacional de Proteção e
Defesa Civil, de 21.12.16, enquadram-se como situação de emergência desastres de
pequena e média intensidade, superáveis pelos próprios entes. Já a calamidade
pública denota desastres de grande intensidade, a demandar atuação conjunta nas
três esferas para restabelecimento da normalidade.

Nesse sentido, de se ver recente precedente encartado no Processo nº 1727647-0,
julgado em 04.04.18, que negou procedência a Recurso Ordinário aviado em face de
Acórdão pela irregularidade da Gestão Fiscal deste Município, exercício de 2014.
Acolheu-se, na ocasião, parecer do Procurador Gustavo Massa, do qual colho
seguinte excerto:

É que o art. 65, preconiza só aplicável dispensa para atingimento de resultados
fiscais, quando da ocorrência do estado de calamidade pública, e não de situação
de emergência, que não se confundem. De fato, estado de calamidade pública
caracteriza situação bem mais grave, conforme definição do próprio Ministério da
Integração Nacional, em apostila intitulada Reconhecimento de Situação de
Emergência e Estado de Calamidade Pública, de março de 2012, a saber:

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Situação anormal, decretada em razão de desastre,
que embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do
estado atingido, requer auxílio complementar do estado ou da União para as ações
de socorro e de recuperação. Sendo critério objetivo para decretação da Situação
de Emergência ou desastres de nível I a ocorrência de prejuízos econômicos
públicos acima de 2,77% da receita corrente líquida anual do Município, relativos
com assistência médica, saúde pública, abastecimento de água potável, etc…

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA: Situação anormal, decretada em razão de
desastre, que em razão da magnitude dos danos, requer auxílio direto e imediato do
estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação. Sendo critério
objetivo para decretação do Estado de Calamidade Pública ou desastres de nível II
a ocorrência de prejuízos econômicos públicos acima de 8,33% da receita corrente
líquida anual do Município, relativos com assistência médica, saúde pública,
abastecimento de água potável, etc...

Desta forma, o disposto no art. 65, I não se aplica diretamente aos casos de
situação de emergência. (grifos nossos)
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Faço apenas reparo tocante aos critérios definidores da situação de emergência e
da calamidade pública, alterados pela Instrução Normativa retrorreferida.
Inobstante, antes da modificação já era clara a distinção entre os institutos, pautada
pela intensidade dos desastres.

Descabe, ainda, interpretação extensiva do art. 65, por configurar exceção à
exigência de readequação das despesas no prazo legal, devendo ser interpretado
restritivamente.

Quanto ao suposto advento de gastos não previstos, não comprova o Defendente
correlação dos dispêndios invocados com o aumento dos gastos com pessoal. De
efeito, a contratação de carros-pipas pode contribuir para o desequilíbrio das
contas públicas, mas não implica elevação das despesas com pessoal.

Tampouco demonstrada adoção de providências previstas na CF/88 para
reenquadramento dos limites, como exoneração de servidores não estáveis e
redução em pelo menos 20% de despesas de cargos comissionados e funções de
confiança.

A bem da verdade, as medidas de contenção de despesas contidas no Decreto
Municipal anexado poderiam até bastar, se os gastos houvessem ultrapassado
apenas o limite prudencial. Como se excedeu, de fato, o limite de 54%, deveriam ter
sido adotadas as providências insculpidas no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição, o
que não se comprovou.

Por derradeiro, inobstante preenchida a hipótese de incidência do art. 66, dado o
declínio do PIB nacional em 2015, não se cumpriu o prazo duplicado (2
quadrimestres) para eliminação de um terço dos gastos excedentes.

Decerto, impunha-se, nos 2 primeiros quadrimestres, redução de 0,28% do
excedente verificado no encerramento de 2014. Ao revés, procedeu-se, a cada
quadrimestre, à elevação dos gastos com pessoal.

Mantenho, pois, a irregularidade, que, por si só, macula as contas.

4. Nível de transparência insuficiente da gestão

Aponta a Auditoria descumprimento das normas relativas à transparência
municipal, como demonstra a insuficiente pontuação alcançada no índice de
transparência, qual seja, 469,00 pontos, numa escala de 0 a 1.000.

Averiguo.

Ab initio, impende realçar tratar-se a publicidade de direito pelo qual se franqueia o
exercício de inúmeros outros, como cidadania e controle popular de atos oriundos
da Administração.

In casu, revela-se da maior gravidade a disfunção sob escrutínio, por, em última
análise, descarrilhar fraude ao dever republicano, de porte constitucional, da
prestação de contas dos atos praticados.
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A inadequada inserção de dados no sistema de transparência furta dos cidadãos a
possibilidade de controlar os atos de seus governantes, a dizer de sua legitimidade
e economicidade.

A mácula, atada à exorbitância na despesa com pessoal, contribui para emissão de
parecer prévio pela rejeição das contas.

Isso posto, e

 

VOTO pelo que segue:

CONSIDERANDO que integra a análise das contas prestadas anualmente a observância
dos limites constitucionais e legais que lhe são impostos, os quais se encontram
consolidados no Anexo Único deste voto;

CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria e a defesa apresentada;

CONSIDERANDO o descumprimento do limite de despesa total com pessoal no primeiro,
segundo e terceiro quadrimestres de 2015;

CONSIDERANDO a não eliminação, no segundo quadrimestre de 2015, de no mínimo um
terço do percentual excedente verificado no terceiro quadrimestre de 2014;

CONSIDERANDO que os arts. 65 e 66 da LRF não podem ser usados de amparo para
que se elevem as despesas com pessoal;

CONSIDERANDO que os decretos municipais e estaduais juntados não foram emanados
da Aseembléia Legislativa, não ensejando a suspensão do prazo autorizada no art. 65 da
LRF;

CONSIDERANDO não comprovada a correlação entre os gastos invocados pelo
Defendente e o aumento das despesas com pessoal;

CONSIDERANDO não adotadas as providências constitucionalmente previstas para a
recondução das despesas com pessoal ao limite previsto na LRF;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, combinados com o artigo 75,
bem como com os artigos 31, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal e o artigo 86, § 1º, da
Constituição de Pernambuco ;

EMITIR Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Santa Maria do Cambucá
a  das contas do(a) Sr(a). Alex Robevan De Lima, relativas aoaprovação com ressalvas
exercício financeiro de 2015.

OCORRÊNCIAS DO PROCESSO
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CONSELHEIRA TERESA DUERE – PRESIDENTE EM EXERCÍCIO:

Com a palavra o advogado para fazer a sustentação oral. Como sabe, tem quinze minutos.

ADVOGADO DR. EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES:

Sra. Presidente, Sra. Conselheira Relatora, Srs. Conselheiros, Dr. Gilmar, nobre jurista do
Ministério Público de Contas, Senhoras e Senhores presentes.

Como tratou o Relatório, Srs. Conselheiros, o ponto que poderia levar a um julgamento
pela irregularidade dessas contas, dessa prestação de contas de 2015 de Santa Maria do
Cambucá, seria a despesa com pessoal naquele exercício.

Antes de adentrar nessa questão meritória, a defesa gostaria de deixar registrado que,
nos exercícios de 2013 e 2014, as prestações de contas foram aprovadas, foram
regulares, julgadas regulares, bem como os índices de saúde, educação, recolhimento
previdenciário, repasse de duodécimos também foram todos observados na prestação de
contas ora em voga, Srs. Conselheiros.

Mas, voltando ao ponto abordado no Relatório da douta Conselheira Alda Magalhães, a
despesa total de pessoal de Santa Maria do Cambucá, em 2015, comportou-se da
seguinte forma: no primeiro quadrimestre atingiu 54,84%; no segundo quadrimestre,
56,31%; e no terceiro quadrimestre, douto Procurador Gilmar, 56,98%, extrapolou 2,98%
no terceiro quadrimestre de 2015. Então, a defesa traz algumas questões de fato para
demonstrar o porquê do não reenquadramento aos 54%, e que o gestor tentou tomar
medidas para esse reenquadramento.

O primeiro fato, que aqui já muito se discutiu nesta Casa, é a questão já bastante
debatida da seca. Desde 2014 o Município de Santa Maria do Cambucá se encontrava
sob a situação de calamidade pública devido à seca que assolava o município. Existem
decretos, nos autos, de 2014, e assim se repetiu em 2015, comprovado pelos decretos
municipais, estaduais e uma portaria do Governo Federal.

Também foi juntado aos autos a comprovação de gastos para esse combate à seca, não
obstante, Sr. Procurador, não terem sido contratações especificamente para combater a
seca. Foram contratados serviços para combater essa seca, serviços terceirizados, carros
pipas, serviços de limpeza urbana e outros, como foi juntada documentação aos autos.

Mas o que a defesa gostaria da atenção dos Srs. Conselheiros é que é um caso atípico
que, assim como ocorreu em outros municípios pernambucanos, ocorreu em Santa Maria
do Cambucá. Em 2015, o Governo Estadual de Pernambuco editou o Decreto nº 42.438
/2015, que segue anexo aos autos, Sra. Presidente, da epidemia da dengue, zika e
chikungunya que assolou os municípios pernambucanos, e não foi diferente em Santa
Maria do Cambucá.

Em 2015, devido a essa epidemia de dengue, chikingunya e zika, o Município de Santa
Maria foi obrigado a contratar, além dos cargos efetivos que já existiam no município,
médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, foi obrigado a celebrar contratos
temporários para combater essa epidemia. Foram contratados a mais: 9 médicos
plantonistas; 3 médicos de PSF; 3 médicos ambulatoriais; 9 técnicos de enfermagem; 8
enfermeiras; 1 assistente social; 1 coordenador de controle de epidemias e 1 agente de
vigilância sanitária.

Essas contratações que se iniciaram em fevereiro de 2015, Srs. Conselheiros,
importaram, no exercício anual, em mais de um milhão de reais, o que corresponde a
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7,48% da despesa total de pessoal. Há de se esclarecer que a folha de saúde total beira,
ultrapassa os 20%, Senhor Procurador do Ministério Público de Contas. Então, foi
contratado a mais, foi realizado a mais, um gasto de 7,48%. Por si só, Conselheiro Ruy
Harten, esses gastos de 7,48%, por si só, se não tivessem sido realizadas rescisões
contratuais em outras áreas, apenas esses gastos levaria o município a ultrapassar a
barreira dos 60%, o que não ocorreu, o município ficou na casa dos 56% no 3º
quadrimestre.

Então, por si só, demonstra que houve rescisões de contratos em outras áreas. E ao
invés de um município fazer um esforço para reduzir essas contratações temporárias na
área de saúde, infelizmente ou felizmente, digamos assim, para combater a questão
dessa epidemia de Zika e Chikungunya, ainda em novembro o município fez mais 140 mil
reais de contratação de médicos plantonistas. A prova desse aumento assustador,
Senhores Conselheiros, do caso de atendimentos, trouxe aqui em mãos e também isso foi
juntado na prestação de contas, porém, com toda expertise e os argumentos da douta
Conselheira, foi indeferido naquela oportunidade uma vez que o processo já se
encontrava pautado, o que a defesa respeita e entende.

Mas, diante do princípio da verdade real, a defesa traz aqui, em mãos, todos esses
dados. Houve um aumento nesses casos, de 2014 para 2015, no número de 220
atendimentos confirmados na Policlínica de Saúde de Santa Maria do Cambucá,
confirmados, notificados, que dirá aqueles que foram atendidos e não foram confirmados
como casos dessa epidemia.

Então, nobres Conselheiros, a defesa roga que seja aplicado, nesse caso, uma vez que
resta a comprovação da contratação, da necessidade da contratação desses serviços
médicos, a aplicação do artigo 65, em que estabelece a suspensão dos prazos para o
reenquadramento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem esquecer que o defendente, o
prefeito municipal, tomou ainda medidas, através de um decreto juntado aos autos,
documento nº 7, com a finalidade de estabelecer medidas de controle e contenção de
despesas. O artigo 1º do decreto veda novas contratações que não na área de saúde,
veda a concessão de servidores a benefícios como bolsas de estudos, horas extras, veda
a concessão de qualquer apoio financeiro a qualquer setor privado e ainda institui, em seu
artigo 3º, mecanismos de controle para monitorar e economizar ligações telefônicas,
combustíveis, controle de consumo de água, através de um decreto da lavra do Senhor
Prefeito que está nos autos.

Um outro dado importante que a defesa traz é que em recente consulta, aqui respondida
por esta Casa, ficou estabelecido que o pagamento de verbas referentes ao texto
constitucional de férias não seria computado para fins do limite da DTP. Então, a defesa
também traz esse dado que foi solicitado junto ao setor de contabilidade do município e
foi repassado pela prefeitura que esse valor, no exercício de 2015, importou em 0,80%
daquela despesa. Então, Senhores Conselheiros, sendo glosado 0,80% o percentual
beira a casa dos 55%, sem falar dessas contratações na área de saúde para combater a
Zika e a Chikungunya.

E, por fim, há também que se esclarecer que é de suma importância que o PIB
acumulado do último trimestre de 2013 até o último trimestre de 2014 foi negativo. Então,
esse gestor também faria jus ao artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, salvo
melhor juízo, de duplicação dos prazos para reenquadramento da sua despesa total de
pessoal.

Diante de todos esses fatos, nobres Conselheiros, e que sendo glosado esse terço
constitucional de férias, beirando a casa dos 55%, a despesa total de pessoal no exercício
financeiro de 2015, e esse sendo o único ponto capaz de macular as contas desse gestor,

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JO

SE
 D

E
O

D
A

T
O

 SA
N

T
IA

G
O

 D
E

 A
L

E
N

C
A

R
 B

A
R

R
O

S
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: d2d8ebbb-5df5-4cfd-9d7b-adc1c072203a



que teve suas contas aprovadas em 2013 e em 2014, vem respeitando todos os Índices
de saúde e educação, seria por demais severo opinar aqui pela rejeição das contas desse
gestor, que vem envidando esforços, como mostra o seu passado, no sentido de respeitar
as premissas da LRF, da Lei da Administração Pública, e as recomendações e
determinações pautadas por este colendo Tribunal de Contas Estadual.

Então, são com base nessas breves considerações, nobre Conselheiro Ruy Harten, é que
o defendente pugna que sejam julgadas regulares, ainda que com ressalvas, suas contas
do exercício de 2015. É o que se requer. Muito obrigado.

DR. GILMAR SEVERINO DE LIMA – PROCURADOR:

Sr. Presidente, Sra. Relatora, Conselheiro Ruy Harten, gostaria de fazer algumas
observações quanto à fala do causídico Dr. Eduardo, no sentido de corrigir alguns dados.

Em primeiro lugar, apesar de ter falado por último aqui que o prazo teria que ser dobrado,
por conta do PIB negativo, fiz uma pesquisa aqui e vi que, apesar de ser 2015, está
extrapolado desde 2014, todo o ano de 2014 está extrapolado, 2015 está extrapolado,
2016, também acima de 54%. Então, não foi um caso específico de 2015.

Por outro lado, a questão da seca, acho que foi até o primeiro voto nesse sentido, ou um
dos primeiros, foi até do Conselheiro Ruy Harten, no sentido de que não basta alegar a
questão da seca, mas tem que haver a prova de que para combater os efeitos da seca
houve a necessidade da contratação de pessoas. No caso, parece-me que não há essa
prova nos autos.

Uma terceira questão, seria uma dúvida, porque ele colocou uma questão de que houve
uma necessidade de contratação de pessoal para, especificamente, combater os efeitos
da epidemia, ou do surto, lá, de zika e chikungunya. Esses dados, a nobre Relatora
poderá, quando tomar a sua palavra para o voto, esclarecer.

E, por outro lado, tem razão, com relação à consulta, que excluiu um terço de férias da
despesa total de pessoal. Mesmo assim, ficaria acima.

Embora permaneçam essas irregularidades, Sr. Presidente, Sra. Relatora, parece-me que
sou forçado a concordar com a conclusão, no sentido de que o extrapolamento de 1%,
2%, numa situação em que este ano, especificamente, 2018, houve uma queda de 3,8%,
verifiquei inclusive, que houve aumento de receita, algo em torno de R$ 800.000,00,
comparando com 2014, mas, parece-me que seria por demais severo, como asseverou o
causídico, tornar, pelo menos potencialmente, um político, um gestor inelegível por 08
anos, caso suas contas sejam rejeitadas.

Então, parece-me que, apesar das irregularidades remanescentes, deve ser o parecer
pela aprovação, com ressalvas, fazendo essas recomendações de correção dos dados,
dos fatos que foram apontados aqui no parecer oral.

CONSELHEIRO RANILSON RAMOS – CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO:

Com a palavra a Conselheira Alda Magalhães para proferir o voto.

CONSELHEIRA EM EXERCÍCIO ALDA MAGALHÃES - RELATORA:

No voto posto em lista fiz um pequeno acréscimo que ora reporto aqui aos Senhores.
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Preambularmente, cumpre dizer do indeferimento do pedido de juntada de nova 
documentação requerido às vésperas deste julgamento, em 18.05.18, já em pauta o 
feito, conforme publicação no DOE em 16.05.18. A sustentação oral a ela se reporta, 
inobstante, como se dos autos constasse.

Referindo-me, especificamente, ao ponto que, a meu ver, macula, inelutavelmente, a 
prestação de contas, após narrar os fatos, concluo com relação à incidência ou não dos 
artigos 65 e do 66 da LRF.

CONSELHEIRO RUY RICARDO HARTEN:

Sr. Presidente.

CONSELHEIRO RANILSON RAMOS – CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO:

Com a palavra o Conselheiro Ruy Ricardo.

CONSELHEIRO RUY RICARDO HARTEN:

Antes de tudo, dizer que concordo com todos os fundamentos trazidos pela Conselheira 
Alda Magalhães. Meu ponto de discordância é com relação ao sopesamento. A 
irregularidade nessas contas de governo refere-se à extrapolação da LRF. Todos os 
limites constitucionais foram satisfeitos; todos aqueles pontos tradicionais de auditoria, 
sobre eles a auditoria nada glosou; há uma glosa com relação à transparência; há o 
portal; há uma certa deficiência no portal, nem todas as informações que deveriam estar 
lá estiveram lá.

A Lei de Responsabilidade Fiscal o Tribunal deve zelar. Deve zelar pelo cumprimento,
deve aplicar a sanção devida, e aí devemos ter o cuidado em aquilatar a sanção devida.
Em casos que tais há um processo de gestão fiscal, há aquela multa, em geral está uma
multa até elevada, chega a uns cinquenta mil reais, e me parece que, no presente caso, já
está de bom tamanho essa sanção, que certamente advirá do processo próprio de gestão
fiscal. Mas é importante deixar bastante claro que não é porque se trata de uma única
irregularidade, essa é a única irregularidade, a extrapolação do limite das despesas de
pessoal. Outro seria meu posicionamento se aqui estivéssemos nos deparando com um
percentual muito acima do limite de gastos permitidos; tivéssemos aqui em 70%, 69%,
68%. Imagino que em situações que tais, percentuais muito elevado que se potraem no
tempo, primeiro exercício, segundo ano de mandato, e aquilo ali se revela sem uma
atitude da parte do gestor de solucionar a falha, merece sim até a rejeição de contas por
si só. Mas, no caso presente, o percentual chegou a 56,48%, sem aquela correção que
deveria ser feita de 1/3 de férias, o Tribunal já se pronunciou sobre isso, mas, de qualquer
forma, há sim a extrapolação, e peço vênia a Relatora, parabenizo-a pelo voto, não tenho
nada a dizer sobre os fundamentos, os fundamentos estão corretos, só com relação ao
sopesamento que, no caso, no meu entender, seria de bom tamanho a aprovação, com
ressalvas, e a aplicação da multa devida, da penalidade pecuniária, será feita no processo
próprio de gestão fiscal.

É como voto, Sr. Presidente.

CONSELHEIRO RANILSON RAMOS – PRESIDENTE EM EXERCÍCIO:

Srs. Conselheiras, Sras. Conselheiras, quero já em fase de conclusão da votação
externar a minha concordância, primeiro com a colocação do Dr. Gilmar, com relação ao
excesso na punição.
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Pedi vênias a Conselheira Alda Magalhães, mas eu tenho, no meu entendimento, de que
é preciso se observar a questão do PIB. O PIB não foi negativo, foi 0,1 (zero vírgula um)
positivo, mas de qualquer forma é menos de 1 (um), que abre o prazo de discussão. 3,8
(três vírgula oito) já foi no exercício seguinte, no exercício de 2015.

Na verdade, esse gestor vai ter prazo ainda em 2015, ele vai ter aberto o prazo, porque aí
o PIB foi mais severo ainda, foi menos 3,8 (três vírgula oito).

Então, além da concordância com a dosagem e o aspecto suportável de uma
extrapolação tão pequena, mas gostaria de registrar no meu voto, Conselheiro Ruy
Harten, e, novamente, pedindo vênia a Conselheira Alda Magalhães, é de que é preciso
observar que na Lei de Responsabilidade Fiscal está escrito que se observe o PIB
negativo.

Portanto, acompanho o voto divergente de V.Exa., Conselheiro Ruy Harten.

CONSELHEIRO RUY RICARDO HARTEN:

Se V.Exa. me permite, se não estou recordando mal, foi computado o prazo em dobro
aqui, porque o que a lei prescreve é que o prazo é dobrado, e me parece que foi
observado sim, só se exigiu o cumprimento daquela diminuição de 1/3 (um terço), depois
de dois quadrimestres quando seria logo no seguinte – questão fática -.

CONSELHEIRO RANILSON RAMOS – PRESIDENTE EM EXERCÍCIO:

Pois não.

Então concluído, aprovado o voto divergente do Conselheiro Ruy Harten.

 

RESULTADO DO JULGAMENTO

Presentes durante o julgamento do processo na sessão:

CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO HARTEN SUBSTITUINDO
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL: Diverge

CONSELHEIRA SUBSTITUTA ALDA MAGALHÃES, relatora do processo

CONSELHEIRO RANILSON RAMOS, Presidente, em exercício, da Sessão: Diverge

Procurador do Ministério Público de Contas: GILMAR SEVERINO DE LIMA

O CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO HARTEN FICOU DESIGNADO PARA
LAVRAR O PARECER PRÉVIO
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