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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CONSELHEIRA RELATORA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. PROCESSO TC Nº 17100007-9 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 

 

 

ALEX ROBEVAN DE LIMA, devidamente qualificado nos autos do processo 

com número em epígrafe, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa 

Excelência, através de seu advogado in fine assinado, com fundamento no artigo 49 da Lei 

Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do TCE/PE), apresentar a presente  

 

 

DEFESA PRÉVIA 

 

 

Aos apontamentos do RELATÓRIO DE AUDITORIA DO TCE/PE, referente à 

Prestação de Contas de Prefeito Municipal de Santa Maria do Cambucá, atinente ao exercício 

financeiro de 2016, o que o faz com espeque nos motivos fáticos e jurídicos a seguir 

delineados. 

 

1. DOS FATOS 

 

A hipótese trata-se de Relatório de Auditoria, elaborado pela equipe técnica desta 

Corte de Contas, relativo à Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Santa Maria do 

Cambucá, atinente ao exercício financeiro de 2016, cuja conclusão apontou a ocorrência das 

irregularidades listadas às fls. 46/48 do RA.  

 

Mais especificamente, a equipe técnica apontou para a ocorrências das seguintes 

ocorrências: 

 

 Conteúdo da LOA não atende à legislação, pois houve previsão 

superestimada de receitas não correspondentes a sua real capacidade de 

arrecadação, comprometendo a gestão fiscal, assim como a definição e o 
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alcance das metas prioritárias. Assim como os arts. 5º e 6º da LOA foram 

elaborados para permitir a concessão de créditos adicionais de forma quase 

que ilimitada ao Poder Executivo local (Item 2.1). 

 

 Ausência de elaboração de programação financeira e cronograma de 

execução mensal de desembolso (Item 2.2). 

 

 Ausência de evidenciação das disponibilidades por fonte/destinação de 

recursos, de modo segregado, no Quadro do Superavit/Deficit Financeiro, do 

Balanço Patrimonial, em desobediência ao previsto no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (item 3.1). 

 

 Ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para Perdas de Dívida 

Ativa, evidenciando, no Balanço Patrimonial, uma situação não compatível 

com a realidade (Item 3.3.1). 

 

 Despesa total com pessoal acima do limite previsto pela LRF (Item 5.1). 

 

 Não recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na 

LRF (Item 5.1). 

 

 Empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB sem lastro 

financeiro, em montante acima da receita recebida no exercício, provocando 

comprometimento da receita do exercício seguinte (Item 6.3). 

 

 Poder Executivo municipal não disponibilizou integralmente para a 

sociedade o conjunto de informações exigido na LRF, na Lei Complementar 

nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal, 

apresentando nível de transparência “Insuficiente”, conforme aplicação de 

metodologia de levantamento do ITMPE (Item 9.1). 

 

Ademais, quanto aos limites exigidos pela CF/88, a equipe técnica de auditoria 

menciona que o Município de Santa Maria do Cambucá teria repassado à Câmara Municipal, 

a título de duodécimo, valor inferior àquele exigido. No entanto, conforme será demonstrado 

adiante, a quantia repassada a menor foi de apenas R$ 32,27 (trinta e dois reais e vinte 

centavos), IRRISÓRIA, INCAPAZ DE MACULAR AS PRESENTES CONTAS.  

 

Consoante restará cabalmente demonstrado adiante, as supostas impropriedades 

listadas pela equipe técnica desta Corte de Contas se tratam, em verdade, de vícios formais, 

os quais, por si só, não possuem gravidade suficiente a ensejar o opinativo pela rejeição das 

presentes contas.  

 

Desse modo, verifica-se que não subiste qualquer irregularidade grave passível 
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de opinativo pela rejeição das presentes contas de governo do Município de Santa Maria do 

Cambucá, relativas ao exercício financeiro de 2016. Por este motivo, o Defendente requer, 

desde já, o afastamento das irregularidades listadas às fls. 46/48 do RA, e, por consequência, 

a emissão do Parecer Prévio aprovando, ainda que com ressalvas, as presentes contas.  

 

2. DO MÉRITO 

 

2.1. Conteúdo da LOA não atende à legislação, tendo em vista a superestimação de 
receitas não correspondentes a real capacidade de arrecadação, 
comprometendo a gestão fiscal, a definição e o alcance das metas prioritárias. 
Assim como os arts. 5º e 6º da LOA foram elaborados para permitir a 
concessão de créditos adicionais de forma quase que ilimitada ao Poder 
Executivo local (Item 2.1). 

 

Em relação a este ponto, o Relatório de Auditoria menciona que a LOA não 

atenderia à legislação, por suposta superestimação de receitas, que não corresponderia à real 

capacidade de arrecadação do Município de Santa Maria do Cambucá no exercício financeiro 

de 2016.  

 

Ocorre que as estimativas das transferências constitucionais são a base do 

planejamento financeiro dos municípios brasileiros. Dessa forma, as variações entre as 

previsões de repasses e os valores realizados impactam diretamente as estimativas no âmbito 

municipal. 

 

Nestes termos, no exercício financeiro de 2016, perdurou a crise financeira 

brasileira, iniciada em 2014, onde houve retração da economia e das cadeias produtivas que 

geram os impostos, fator preponderante para o repasse de recursos aos municípios, 

conforme consta no gráfico histórico do PIB brasileiro nos últimos anos, extraído do IBGE:  

 
Ora, o Defendente não poderia prever que a situação de crise, iniciada desde 
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2014, fosse perdurar para o exercício de 2016. Era inesperado que a situação econômica do 

país fosse se tornar tão instável. É importante salientar que os municípios brasileiros, 

sobretudo os do Nordeste, recebem o maior volume de recursos por meio das transferências 

constitucionais e legais.  

 

Destarte, considerando que a projeção de receita seguiu os preceitos 

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, considerando a conjuntura 

econômica e financeira do país e, mais especificamente, da região, verifica-se que a 

estimativa da receita ocorreu com base em critérios científicos. 

 

Assim sendo, resta evidenciado que a previsão da receita depende da conjuntura 

da economia nacional, podendo ser frustrada em decorrência da instabilidade financeira do 

País, não se revestindo o apontamento de uma falha de natureza grave, sendo incapaz de 

macular as contas do prefeito, devendo ser reconsiderada ou, no mais pesar, levada ao 

campo das recomendações.  

 

Por outro lado, quanto ao limite para abertura de créditos suplementares, a 

legislação que estabelece as regras de elaboração do Orçamento Anual, notadamente a Lei n.º 

4.320/64, não estabelece qualquer limitação quanto à fixação do percentual para abertura 

desses créditos. 

 

Ademais, quanto da elaboração da LOA, preservou-se a independência entre os 

poderes, quando da apreciação do percentual citado no RA, sem, no entanto, salvaguardar a 

execução orçamentária para cada exercício financeiro. Isto porque, foi necessário o 

estabelecimento de determinado percentual para as devidas alterações decorrentes das 

necessidades orçamentárias. 

 

Neste caso, coube ao Legislativo Municipal, no entanto, a sua apreciação e a 

respectiva aprovação, cabendo ao Poder Executivo tão somente a Sanção da Lei de meios 

como fora aprovada. 

 

Inclusive, importante registrar que foi utilizado apenas 16,07% do percentual 

aprovado naquele exercício (2016), o que demonstra austeridade administrativa por parte do 

dirigente Municipal, ora Defendente, conforme demonstrativo dos créditos suplementares 

em anexo – DOC. 01. 

 

Não obstante tais fatos, as referidas irregularidades não possuem gravidade 

suficiente a ensejar a emissão de parecer prévia pela rejeição das presentes contas de 

governo, conforme jurisprudências abaixo transcritas: 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS PROCESSO T.C. Nº 

1370075-3 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

BREJINHO (EXERCÍCIO DE 2012) UNIDADE GESTORA: PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE BREJINHO INTERESSADO: Sr. JOSÉ VANDERLEI DA SILVA 

RELATOR: CONSELHEIRO JOÃO CARNEIRO CAMPOS ÓRGÃO JULGADOR: 

PRIMEIRA CÂMARA PARECER PRÉVIO CONSIDERANDO os termos do 

Relatório de Auditoria (fls. 1266 a 1347), da Defesa apresentada (fls. 1358 a 1424) 

e da Nota Técnica de Esclarecimento (fls. 1432 a 1436); CONSIDERANDO que o 

presente processo trata de auditoria realizada nas Contas de Governo, 

compreendendo primordialmente a verificação do cumprimento de limites 

constitucionais e legais; CONSIDERANDO que as irregularidades apontadas 

pela auditoria ensejam determinações para que não voltem a se repetir em 

futuros exercícios; CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, 

combinados com o artigo 75, da Constituição Federal; Decidiu a Primeira Câmara 

do Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, em sessão ordinária realizada 

no dia 15 de julho de 2014, EMITIR Parecer Prévio, recomendando à Câmara 

Municipal de Brejinho à APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, das contas do 

Prefeito, Sr. José Vanderlei da Silva, relativas ao exercício financeiro de 2012, 

de acordo com o disposto nos artigos 31, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, e 

86, § 1o, da Constituição de Pernambuco. 

DETERMINAR, com base no disposto nos artigos 69 e 70, inciso V, da Lei 

Estadual no 12.600/2004, que o gestor da Prefeitura Municipal de Brejinho, ou 

quem vier a sucedê-lo, adote as medidas a seguir relacionadas, a partir da data 

de publicação deste Parecer Prévio, sob pena de aplicação da multa prevista no 

inciso XII do artigo 73 do citado Diploma legal: 

a) Primar pelo aperfeiçoamento do processo de elaboração e aprovação dos 

instrumentos de planejamento municipal (PPA, LDO e LOA), no sentido de 

obedecer aos prazos e conteúdos exigidos na Constituição Federal e na 

legislação correlata; 

 

Diante do exposto, o Defendente pleiteia pelo acolhimento de sua Defesa Prévia 

no que diz respeito a tais impropriedades, uma vez que os déficits observados no exercício 

financeiro de 2016 deveram-se à frustração no recebimento de receitas por parte do 

Município de Santa Maria do Cambucá, decorrentes da grave crise econômico-financeira que 

perdurou desde o ano de 2014.  

 

2.2. Ausência de elaboração de programação financeira e cronograma de execução 

mensal de desembolso (Item 2.2). 

 

No que se refere a este ponto, a equipe técnica do TCE/PE aponta que, no 

exercício financeiro de 2016, não teria sido elaborada a programação financeira, bem como o 

cronograma de execução mensal de desembolso, incluindo tal falha nas supostas 

irregularidades listadas nas fls. 46/48 do RA.  

 

Ocorre que tal apontamento não merece procedência. Isto porque, analisando 

novamente o Decreto Municipal nº 30/2015 – DOC. 02, verifica-se que nele existem a 
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programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, motivo pelo qual não há 

falar na ocorrência de qualquer falha.  

 

Inclusive, esta Corte de Contas julgou regular, com ressalvas, prestações de 

contas em que, sequer, havia sido elaborado o citado documento, conforme ementas abaixo 

transcritas: 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS PROCESSO T.C. Nº 

1040088-6 SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 1º/07/2014 PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO GESTOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA 

(EXERCÍCIO DE 2009) UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JATAÚBA INTERESSADO: Sr. CARLOS LUCINALDO DA SILVA SANTOS 

ADVOGADOS: Dr. NILTON GUILHERME DA SILVA OAB/PE Nº 14.853, 

OSMAR XAVIER ASSUNÇÃO OAB/PE Nº 24.218, E DIEGO ANDRADE 

VENTURA OAB/PE Nº 23.274 RELATORA: CONSELHEIRA, EM EXERCÍCIO, 

ALDA MAGALHÃES ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA ACÓRDÃO 

T.C. Nº 748/14 VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo T.C. nº 

1040088-6, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Segunda Câmara do 

Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto da Relatora, que integra o 

presente Acórdão, CONSIDERANDO o Parecer MPCO nº 765/2013, do 

Ministério Público de Contas; CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, 

inciso II, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, 

inciso II, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco), Em julgar REGULARES, COM RESSALVAS, as contas 

do Sr. Carlos Lucinaldo da Silva Santos, relativas ao exercício financeiro de 

2009, dando-lhe quitação. 

Outrossim, recomendar ao atual Prefeito do referido município: 

(...) 

j) Elaborar a programação financeira e o cronograma mensal de desembolsos, 

utilizando-os como instrumento de controle da execução orçamentária e 

financeira, adequando a despesa à receita arrecadada, evitando déficits de 

execução; 

(...) 

 

Diante do exposto, o Defendente pleiteia que esta Corte de Contas emita parecer 

prévio pela aprovação, ainda que com ressalvas, da presente prestação de contas, afastando-

se a inconsistência relativa à programação financeira e cronograma de desembolso.  

 

2.3. Ausência de evidenciação das disponibilidades por fonte/destinação de 

recursos, de modo segregado, no Quadro do Superavit/Deficit Financeiro, do 

Balanço Patrimonial, em desobediência ao previsto no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (item 3.1). 
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Em relação a este ponto, o Relatório de Auditoria menciona a ausência de 

evidenciação das disponibilidades por fonte/destinação dos recursos, de modo segregado, 

no Quadro de Superavit/Deficit Financeiro, do Balanço Patrimonial, em desobediência ao 

previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 

 

Ocorre que tal fato não enseja a emissão de opinativo pela rejeição das presentes 

contas. Inicialmente, convém destacar que as imposições do MCASP se deram a partir da 

Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que 

aprovou a Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários da 6ª edição do Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).  

 

Neste caso, ainda durante o exercício de 2016, o Município de Santa Maria do 

Cambucá ainda não havia se adaptado por completo às novas exigências, de modo a 

estruturar a nova contabilidade, para os exercícios financeiros seguintes, de acordo com as 

exigências do MCASP. Trata-se, portanto, de falha eminentemente formal.  

 

No entanto, após a atualização do sistema Fiorilli Software com o MCASP, o  

Defendente junta, nesta oportunidade, o referido Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, 

de acordo com as exisgências do TCE/PE – DOC. 03, saneando qualquer falha quanto a 

este item.  

 

Inclusive, sobre a possibilidade da juntada de documentação neste momento, o 

parágrafo único, do art. 131, da Resolução TC nº 15/2010 (Regimento Interno do TCE/PE), 

dispõe que é facultado à parte, em qualquer fase do processo, requerer a juntada de 

documentos: 

 

Art. 131. As alegações de defesa prévia serão admitidas dentro do prazo de trinta 

dias a que se refere o artigo 49, da Lei Orgânica, salvo exceções previstas neste 

Regimento Interno ou em ato normativo específico. 

Parágrafo único. É facultado à parte, em qualquer etapa do processo, requerer a 

juntada de documentos e comprovantes de fatos novos ou supervenientes que 

possam afetar o mérito da deliberação, mediante expediente dirigido ao Relator, 

ou ao seu substituto, que decidirá a respeito. 

 

Em sendo assim, resta plenamente possível à juntada, nessa fase processual, dos 

Balanços Patrimonial e Financeiro de acordo com as especificações do MCASP, de modo a 

sanear a impropriedade listada pela equipe técnica em seu Relatório de Auditoria.  

 

2.4. Ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para Perdas de Dívida 

Ativa, evidenciando, no Balanço Patrimonial, uma situação não compatível 

com a realidade (Item 3.3.1). 

 

Em relação a este item, deve-se ressaltar que prever as perdas, referentes à dívida 
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ativa, configura-se uma tarefa difícil, considerando que envolve diversas áreas, como a 

tributária e a jurídica, com a finalidade de se apurar os resultados decorrentes das ações 

demandadas, bem como dos pagamentos decorrentes de cobranças administrativas.  

 

Ademais, o sistema de tributação utilizado pelo Município de Santa Maria do 

Cambucá, no exercício financeiro de 2016, ainda estava sendo adaptado de forma a permitir 

a mensuração precisa da capacidade de recebimento da dívida ativa municipal, bem como da 

provisão de perdas. 

 

Isto porque, como se sabe, o exercício financeiro de 2015 foi o primeiro em que 

estas informações passaram a ser exigíveis, ou seja, apenas um ano antes da prestação de 

contas ora analisadas. Advirta-se que o Defendente, no exercício em análise, se esforçou para 

adotar as medidas de readaptação quanto às informações contábeis.  

 

Em virtude do exposto, a existência de tal inconsistência não poderá justificar a 

emissão de parecer prévio pela rejeição das presentes contas, devendo tal fato ser alocdo 

apenas como recomendações ao gestor público, em atenção aos Princípios da 

Proporcionalidade e da Razoabilidade. 

 

2.5. Da Despesa Total com Pessoal (Item 5.1) 

 

A. DA REDUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL NO 3º QUADRIMESTRE DE 2016 

 

Inicialmente, convém destacar que, segundo o Relatório de Auditoria, a DTP do 

Município de Santa Maria do Cambucá, ao longo de 2016, obteve o seguinte comportamento: 

 

 1º quadrimestre de 2016: 60,70%;  

 2º quadrimestre de 2016: 60,03%;  

 3º quadrimestre de 2016: 56,80%.  

 

No entanto, inicialmente, convém destacar que, conforme relatório extraído do 

SICONFI – DOC. 08, a DTP, em relação à RCL, no 3º quadrimestre de 2016, encontrava-se 

sob o percentual de 56,71%, devendo ser este o referencial a ser utilizado por esta Corte de 

Contas. Ou seja, encontrava-se praticamente dentro do limite exigido pela LRF.  

 

Nestes termos, verifica-se que ao final do exercício financeiro de 2016, mesmo 

enfrentando as dificuldades inerentes à gestão, em especial, aquelas que decorreram do surto 

de dengue, zika e chicunguya ocorrido em 2015, cujos reflexos também foram observados no 

exercício em análise, denota-se que o Defendente, de fato, adotou medidas para contenção 

das despesas dessa natureza.  

 

Isto porque, como bem se sabe, para o enfrentamento de tal crise, foi necessária a 

contratação de diversos profissionais na área médica, a exemplo de médicos, enfermeiros, 
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técnicos em enfermagem, etc., justamente para amparar a população prejudicada com o surto 

epidêmico. E, ainda, contratou-se outros profissionais, a exemplo de agentes de endemias, 

agentes comunitários de saúde, assistentes sociais, etc.  

 

Inclusive, deve ser aplicado ao caso em discussão o recentíssimo 

julgamento desta Corte de Contas, a qual opinou pela aprovação das contas 

de governo, no Município de Santa Maria do Cambucá, do exercício de 2015, 

quando a DTP, em relação à RCL, encontrava-se acima dos 54% da LRF, mas 

na casa dos 50%, devendo este precedente ser aplicado à hipótese em 

discussão.  

 

Se tratou do processo de nº 16100047-2. Neste caso, veja-se trecho do inteiro teor 

do acórdão, em que o Conselheiro Ruy Ricardo sopesa o fato dos gastos com pessoal ser a 

única irregularidade remanescente, que poderia justificar o julgamento pela 

irregularidade das contas de governo, bem como a impossibilidade de rejeição com base 

nesta ocorrência, já existente o processo de gestão fiscal para a aplicação das sanções 

cabíveis: 

 

“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 
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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.” 

 

Diante do exposto, o Defendente pleiteia que seja aplicado o entendimento 

esboçado na prestação de contas de Santa Maria do Cambucá ao caso em discussão, visto que 

os índices de DTP, apesar de estarem acima do limite de 54%, encontravam-se na casa dos 

50%, ao final do 3º quadrimestre de 2016.  

 

E, ainda, deve-se mencionar que a aplicação de penalidade, decorrente de tal 

fato, não poderia ser realizada no âmbito da Prestação de Contas de Governo do Defendnete, 

por já existir processo próprio para tal fim, qual seja, o Relatório de Gestão Fiscal. Por este 

motivo, as presentes contas devem receber parecer opinativo por sua regularidade.  

 

Diante de tais informações, o Defendente pleiteia que esta Corte de Contas 

ratifique que, com base nas informações do SICONFI, a DTP, no 3º quadrimestre de 2016, a 

DTP/RCL era de 56,71%, e não 56,80%, demonstrando-se a boa-fé de ALEX ROBEVAN DE 

LIMA na gestão dos gastos com pessoal, aplicando-se o precedente de Santa Maria do 

Cambucá neste caso.  

 

B. DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA REDUZIR OS GASTOS COM PESSOAL 

 

Ademais, levando-se em consideração os índices de despesas com pessoal 

constantes no Relatório de Auditoria, bem como aquele referente ao 3º quadrimestre, 

informado no tópico anterior, tem-se que a DTP/RCL obteve o seguinte comportamento: 

 

 1º quadrimestre de 2016: 60,70%;  

 2º quadrimestre de 2016: 60,03%;  

 3º quadrimestre de 2016: 56,80%.  

 

Como se observa, os índices de gastos com pessoal desde o primeiro 

quadrimestre de 2016 foram reduzidos, tanto que, ao final do exercício, o Defendente 

praticamente havia readequado as despesas com pessoal ao limite de 54% exigido pela LRF.  

 

Neste caso, o Defendente extinguiu contratos temporários e exonerou 

servidores públicos, justamente como forma de reduzir as despesas com pessoal. 

Inclusive, deve-se mencionar que as cópias das citadas rescisões, bem como as portarias, 

serão acostadas ao processo o mais breve possível.  

 

Ademais, o Defendente também editou o Decreto Municipal nº 26, o qual 

retirou gratificações pagas aos servidores das Secretarias de Administração, Agricultura, 
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Saúde, Educação, Planejamento e Desenvolvimento, Assistência Social, Obras e Finanças, 

justamente como forma de readequar as despesas com pessoal ao limite da LRF – DOC. 07.  

 

Dessa forma, é evidente que ao longo do exercício financeiro de 2016, o 

Defendente adotou medidas para a redução das despesas com pessoal. Tanto assim que, 

quadrimestre por quadrimestre, os índices foram reduzidos, alcançando, ao final de 2016, o 

percentual de 56,71%. Por este motivo, tal fato não pode justificar a emissão de parecer 

prévio pela rejeição das presentes contas.  

 

C. DA NECESSIDADE DE SEREM REFEITOS OS CÁLCULOS DA DTP 
 

C.1. DA NÃO CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO 
EM PECÚNIA E DO ABONO DE PERMANÊNCIA.  
 
C.2. DA NÃO CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM 
RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO FEDERAL, OU PELO ESTADO, PARA 
PAGAMENTO DE PESSOAL DOS PROGRAMAS CORRELATOS 

 

Ademais, não obstante os dados acima, faz-se necessário que esta Corte de 

Contas retifique os cálculos da DTP, deduzindo destes os montantes que foram pagos a título 

do terço de férias e do abono de permanência, bem como das despesas custeadas com 

recursos repassados pela União Federal, para o custeio dos programas federais.  

 

Isto porque, em recente resposta à consulta proposta pelo MPPE, tombada sob o 

nº 185281-0 e da relatoria do Conselheiro João Campos, o TCE/PE estabeleceu o 

entendimento de que as verbas indenizatórias, referentes à conversão de licença prêmio em 

pecúnia, ao abono de permanência e ao pagamento do terço constitucional, não integrariam 

a base de cálculo da despesa total com pessoal.  

 

Nestes termos, veja a ementa da resposta à consulta: 

 

PROCESSO TCE-PE Nº 1852810-7 SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 18/04/2018 

CONSULTA UNIDADE GESTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO 

INTERESSADO: Sr. FRANCISCO DIRCEU BARROS – PROCURADOR GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO RELATOR: CONSELHEIRO JOÃO 

CARNEIRO CAMPOS ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO ACÓRDÃO T.C. Nº 

0355/18 VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 1852810-7, 

ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, nos 

termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão, CONSIDERANDO que o 

consulente é parte legítima para formular consulta perante esta Corte; CONSIDERANDO 

que a consulta atende aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal; CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, inciso XIV, 

da Lei Estadual nº 12.600/2004, Em CONHECER da presente Consulta e emitir ao 

consulente a seguinte resposta: 
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I – O artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que sejam computadas nos 

gastos totais com pessoal todas as espécies remuneratórias; 

II – Esta Corte de Contas fixou entendimento, por meio do Acórdão T.C. nº 1344/14, de 

que as verbas indenizatórias não integram a base de cálculo da despesa total com 

pessoal; 

III – Os valores pagos pela Administração a título de conversão de licenças prêmio em 

pecúnia, de abono de permanência em serviço e do terço constitucional de férias, 

possuem natureza indenizatória, pelo que não deverão ser considerados na apuração 

da despesa total com pessoal tratada no artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Recife, 20 de abril de 2018.  

 

Neste sentido, o Douto Conselheiro Relator da Consulta de nº 1852810-7, em seu 

voto, consignou que o TCE/PE já possuía entendimento sedimentado de que as verbas 

indenizatórias não integrariam a base de cálculo da DTP, nos termos do acórdão nº 1344/14.  

 

Ademais, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, na Consulta de nº 838600, 

firmou entendimento de que as despesas de pessoal custeadas com recursos repassados 

pela União Federal, ou pelo Estado, deverá ser contabilizada como “Outros Serviços de 

Terceiros – pessoa física”, não integrando as despesas com pessoal, conforme ementa 

abaixo transcrita: 

 

EMENTA: CONSULTA – SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA À 

SAÚDE – CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO – 

VINCULAÇÃO À FONTE DE RECURSOS – RECURSOS PRÓPRIOS DO 

MUNICÍPIO – LANÇAMENTO EM “DESPESAS DE PESSOAL” – RECURSOS 

PROVENIENTES DO ESTADO OU DA UNIÃO – CONTABILIZAÇÃO EM 

“OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA” – PRECEDENTES. 

1) Sendo os programas de saúde custeados por verbas de entes distintos, as 

despesas com remuneração de servidores realizadas com recursos próprios do 

Município deverão ser contabilizadas como “Despesa de Pessoal”. Já a parte da 

despesa custeada com recursos repassados pela União ou pelo Estado deverá 

ser contabilizada como “Outros Serviços de Terceiros – pessoa física”, não 

integrando as despesas com pessoal. 

2) Esse entendimento está em conformidade com o firmado nas Consultas 

autuadas sob os n. 656574, 700774, 832420 e 838571, razão pela qual determina-se 

o envio ao consulente das respectivas notas taquigráficas. 

(Processo n°: 838600, Natureza: Consulta Procedência: Prefeitura Municipal de 

Carmo do Paranaíba, Consulente: Helder Costa Boaventura, Relatora: 

Conselheira Adriene Andrade, Sessão do dia: 30/05/2012, Impedimento do 

Conselheiro Gilberto Diniz, Decisão unânime) 

 

Além do TCE/MG, o TCE/BA também entendeu que não fará parte 

do cálculo da DTP os valores pagos pelos municípios a profissionais que 

executam programas federais, conforme decisão do Tribunal Pleno, 
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proferida em 14/08/2018.  Tal decisão foi proferida quando da análise do 

processo de Consulta, realizada pela União dos Municípios da Bahia  - UPB, 

conforme notícias ora anexadas – DOC. 04.  

 

E, diante destes fatos, é evidente que a DTP/RCL, da Prefeitura Municipal de 

Santa Maria do Cambucá, no ano de 2016, NÃO SE ENCONTRAVA NAQUELES 

PATAMARES INDICADOS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA. Por este motivo, as 

presentes contas não poderão ser julgadas irregulares com base nos dados constantes do 

RA, visto que eles NÃO REFLETEM A REALIDADE DAS DESPESAS COM PESSOAL 

DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ.  

 

É evidente, portanto, que as despesas com pessoal do Município de Santa Maria 

do Cambucá, ao final do exercício financeiro de 2016, não encontravam-se sob o patamar de 

56,71%. Isto porque, é necessário a afastar os valores referentes ao pagamento do terço de 

férias, bem como das despesas com pessoal custeadas com recursos repassados da União 

Federal, nos conforme entendimentos firmados por esta própria Corte de Contas e do 

TCE/MG e TCE/BA.  

 

Nestes termos, diante destes novos fatos, o Defendente pleiteia que seja aplicado 

o entendimento exposto acima, conforme expresso e sedimentado na Consulta de nº 1852810-

7 (TCE/PE), na Consulta de nº 838600 (TCE/MG) e na Consulta respondida pelo TCE/BA 

em 14/08/2018, por mais próximo do que o Princípio da Razoabilidade prega, motivo pelo 

qual faz-se imprescindível a elaboração de novos cálculos por parte desta Corte de Contas.  

 

2.6. Empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, 

em montante acima da receita recebida no exercício, provocando 

comprometimento da receita do exercício seguinte (Item 6.3). 

 

No que se refere a este, o RA menciona que “entretanto, embora tenha 

demonstrado o cumprimento do referido dispositivo legal, o Apêndice IX demonstra 

também a realização de despesas com recursos do Fundo sem lastro financeiro”.  

 

Ocorre que os valores apontados no Relatório de Auditoria referem-se a 

contribuições patronais que têm seu vencimento todo dia 20 do mês subsequente a sua 

competência. Portanto, na medida em que os aportes financeiros foram ocorrendo, se 

amortizaram as respectivas despesas, conforme demonstrativo contábil em anexo – DOC. 05, 

evidenciando, destarte, habilidade financeira do dirigente municipal frente à escassez de 

recursos, mal que assola a maioria dos pequenos municípios. 

  

Ademais, convém ressaltar que o próprio Relatório de Auditoria menciona que a 

ocorrência de tal fato não poderia se caracterizar como irregularidade grave, capaz de 

justificar a rejeição das contas. Isto porque, às fls. 38, expressamente menciona que 
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“considerando o disposto acima, é recomendável que o gestor municipal se abstenha de 

empregar recursos do FUNDEB para o pagamento das despesas inscritas em restos a pagar 

sem lastro financeiro e, caso já o tenha feito, o saldo contábil da conta do referido fundo, 

então negativo, deve ser recomposto em montante equivalente ao valor despendido”.  

 

Ademais, para corroborar tal fato, vejam-se os posicionamentos do próprio 

TCE/PE sobre o tema, os quais devem ser aplicados ao caso em discussão: 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS PROCESSO TCE-PE Nº 

1506847-0 SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25/01/2017 RECURSO 

ORDINÁRIO UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 

CONSELHO INTERESSADO: Sr. DANNILO CAVALCANTE VIEIRA 

ADVOGADOS: Drs. WLADIMIR CORDEIRO DE AMORIM OAB/PE Nº 15.160, 

E WELMA DE MOURA PEREIRA OAB/PE Nº 31.319 RELATORA: 

CONSELHEIRA TERESA DUERE ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO 

ACÓRDÃO T.C. Nº 0016/17 VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo 

TCE-PE nº 1506847-0, referente ao RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO 

Sr. DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM 

CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2013, AO PARECER PRÉVIO EMITIDO 

SOBRE AS SUAS CONTAS RELATIVAS AO CITADO EXERCÍCIO (PROCESSO 

TCE-PE Nº 1490076-2), ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado, nos termos do voto da Relatora, que integra o presente 

Acórdão, CONSIDERANDO que o presente Recurso atende aos pressupostos de 

admissibilidade previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Orgânica deste Tribunal de 

Contas; CONSIDERANDO, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas 

MPCO nº 546/2016; CONSIDERANDO que as despesas com recursos do 

FUNDEB realizadas sem lastro podem ser custeadas no exercício seguinte com 

recursos próprios sem que haja ofensa ao dispositivo inserido no artigo 21 da 

Lei nº 11.494/07, não sendo fundamento para a emissão de parecer pela rejeição 

das contas, devendo, contudo, ser objeto de determinação; CONSIDERANDO 

que o novo Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) trazido 

aos autos pelo recorrente comprova que o déficit ocorreu em menor percentual 

do que o inicialmente apontado pela equipe de auditoria; CONSIDERANDO que 

as demais razões recursais não alteram os principais fundamentos que ensejaram 

a emissão de parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Bom 

Conselho a rejeição das contas de governo do exercício de 2013; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 77, inciso I, parágrafos 3º e 4º, e 78 da 

Lei Estadual nº 12.600/2004 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco), Em CONHECER, preliminarmente, do presente Recurso 

Ordinário e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para excluir do 

Parecer Prévio recorrido o considerando relativo à realização de despesas com 

recursos do FUNDEB sem lastro financeiro (5º), e para suprimir do 3º 

considerando a anotação de “expressivo crescimento do déficit atuarial do 
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Regime Próprio de Previdência municipal (119%)”, mantendo os demais termos 

da deliberação recorrida. 

Recife, 27 de janeiro de 2017. 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS PROCESSO TCE-PE Nº 

1002209-0 SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/11/2014 PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DOS GESTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES, 

RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 UNIDADE GESTORA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES INTERESSADOS: SRS. JOSÉ 

BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO, LUCRÉCIA DE BARROS SALES 

RAMOS, JOVELINA QUITÉRIA SILVA DE LIMA, RONALDO MELO DA 

SILVA, LUCIANA LOPES DE MELLO DO REGO BARROS, WALTER 

FONSECA LIRA, LAUDIENE MARIA DA SILVA, JOSÉ MAURÍCIO DO 

NASCIMENTO, ROGERSON SILVA FONSECA, MARINALDA BARBOSA 

CORREIA, JOSÉ MONTEIRO FERREIRA, E RIVAIL TAVARES DE AZEVEDO 

ADVOGADOS: DRS. HECTOR LUIZ PEREIRA DE MELO - OAB/PE Nº 18.936, 

ODY DE MELO MENDES - OAB/PE Nº 17.295, ARY DE ALBUQUERQUE 

BEZERRA - OAB/PE Nº 15.878, E DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - 

OAB/PE Nº 23.101 RELATOR: CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO MARCOS 

NÓBREGA ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA ACÓRDÃO T.C. Nº 

0140414 VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 1002209-

0, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal 

de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o presente 

Acórdão, CONSIDERANDO o Parecer MPCO nº 780/2013, do Ministério Público 

de Contas; CONSIDERANDO que o interessado apresentou justificativas e 

documentos suficientes para elidir a maior parte das irregularidades apontadas; 

CONSIDERANDO que as irregularidades remanescentes não têm o condão de 

macular as presentes contas; CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, 

inciso II, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, 

inciso II, combinado com o artigo 61, § 1º, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco), Em julgar 

REGULARES, COM RESSALVAS, as contas do Sr. José Bartolomeu de 

Almeida Melo, Prefeito e Ordenador de Despesas, relativas ao exercício 

financeiro de 2009, e dos demais ordenadores e agentes públicos 

responsabilizados indicados nos itens 5.1 e 5.4 do Relatório de Auditoria, dando-

lhes a consequente quitação, nos termos do artigo 61, § 1º, da Lei Estadual nº 

12.600/2004 e alterações. DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da 

Lei Estadual nº 12.600/2004, que o Prefeito do Município de Palmares, ou quem 

vier a sucedê-lo, adote as medidas a seguir relacionadas, a partir da data de 

publicação deste Acórdão, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso XII 

do artigo 73 do citado Diploma legal: 

1. Abster-se de empregar recursos do FUNDEB para o pagamento das despesas 

inscritas em restos a pagar sem lastro financeiro e, caso já o tenha feito, deve o 
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saldo da conta do referido fundo ser recomposto em montante equivalente ao 

valor despendido; 

 

Diante do exposto, o Defendente pleiteia que sejam aplicados ao caso em 

discussão os precedentes acima citados, de modo que as presentes contas de governo, 

relativas ao exercício de 2016, recebam parecer prévio pela aprovação, ainda que com 

ressalvas.  

 

2.7. Do Repasse de Duodécimo  

 

No que se refere a este ponto, o Relatório de Auditoria aponta que, quanto ao 

repasse de duodécimo à Câmara Municipal, houve um repasse a menor, já que o limite 

fixado seria de R$ 1.130.148,47 e apenas teria sido repassado o montante de R$ 1.130.116,20, 

totalizando um valor a menor de APENAS R$ 32,27. 

 

Neste caso, a importância repassada a menor (R$ 32,27) representa apenas 

0,002% do total devido no exercício, valor incapaz de macular as contas do ora Defendente. 

Inclusive, a programação das transferências bate com a memória de cálculo enviada a 

tesouraria na qual, por falha funcional e involuntária, se transferiu a pequena importância a 

menor.  

 

Inclusive, esta Corte de Contas, através da Segunda Câmara, na Decisão T. C. nº 

0419/11, mesmo quando constatado o repasse a menor de duodécimo:  

 

PROCESSO T.C. Nº 0860040-5 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MACHADOS (EXERCÍCIO DE 2007) INTERESSADO: Sr. 

MANUEL PLÁCIDO DA SILVA FILHO ADVOGADO: Dr. ANDRÉ PITT 

ARAÚJO SALES – OAB/PE N° 19.159 RELATOR: CONSELHEIRO, EM 

EXERCÍCIO, ADRIANO CISNEIROS ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA 

CÂMARA DECISÃO T.C. Nº 0419/11  

CONSIDERANDO que na Construção de 24 Unidades Habitacionais e 

Pavimentações há indícios de excesso de preços na ordem R$ 131.621,02 e que 

nesta obra foram utilizados recursos da União; CONSIDERANDO que nas 

demais obras analisadas foram apontados excessos de gastos cujos valores são 

imateriais e estão dentro da margem de tolerância que esta Casa considera; 

CONSIDERANDO a ausência de documentação na prestação de contas; 

CONSIDERANDO o repasse do duodécimo a menor do que o fixado na Lei 

Orçamentária, no valor ínfimo de R$ 1.155,56; CONSIDERANDO a não 

instituição do Sistema de Controle Interno; CONSIDERANDO o 

descumprimento das determinações do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco; CONSIDERANDO a não elaboração do Plano Municipal de 

Educação; CONSIDERANDO o fracionamento de licitações para a compra de 

gêneros alimentícios e serviços gráficos; CONSIDERANDO o não repasse da 
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totalidade da Contribuição patronal ao Fundo de Previdência, no valor de R$ 

67.502,83, o que implicou um parcelamento de dívida já pactuado; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II, combinados com o 

artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso II, da Lei Estadual nº 

12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco), 

Decidiu a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, em 

sessão ordinária realizada no dia 24 de março de 2011, Julgar REGULARES, 

COM RESSALVAS, as contas do Ordenador de Despesas, Sr. Manuel Plácido 

da Silva Filho, dando-lhe, em consequência, quitação.  

Determinar que seja enviada cópia dos autos ao Tribunal de Contas da União 

para tomar conhecimento sobre os indícios de excesso de gastos em obras de 

engenharia financiadas com recursos da União.  

TS/MCM (Grifo Nosso) 

 

Neste caso, o repasse a menor de duodécimo não possui gravidade suficiente 

para ensejar a emissão de parecer prévio pela rejeição das presentes contas, conforme 

entendimento desta própria Corte de Contas.  

 

O Defendente, dessa forma, pleiteia pela aplicação dos Princípios da 

Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Isonomia, a fim de que aplique ao caso em 

discussão o mesmo entendimento esboçado nas decisões acima, a fim de que as presentes 

contas recebam opinativo favorável a sua aprovação.  

 

2.8. Da Transparência Pública do Município de Venturosa (10.1 do RA) 

 

Inicialmente, convém destacar que a equipe técnica desta Corte de Contas, às fls. 

44/45 do RA, menciona que, após a realização do diagnóstico dos portais de transparências 

dos municípios pernambucanos, em 2016, aquele do Município de Santa Maria do Cambucá 

obteve nota 386,50, o que demonstraria um índice de transparência INSUFICIENTE.  

 

No entanto, em nenhum momento do Relatório de Auditoria, a equipe técnica 

menciona, de forma específica, qual documentação não foi disponibilizada pelo Ente Público 

Municipal, em seu portal, no ano de 2016, que poderia justificar a procedência dos apontados 

constantes do RA. Tal fato constitui cerceamento de defesa, uma vez que impossibilita a 

apresentação de defesa técnica, por parte do Defendente, em relação aos específicos pontos 

que, supostamente, teria descumprido.  

 

Realizada esta ressalva, importa registrar que o Município de Santa Maria do 

Cambucá empreendeu esforços para cumprir todas as exigências quanto à transparência 

pública, à Lei de Acesso a Informações e do serviço de acesso à informação do cidadão, com 

a finalidade de disponibilizar todos os documentos e informações ao público em geral. 

 

Tanto assim que, no exercício de 2017, quando o TCE realizou nova avaliação 
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nos Portais da Transparência, aquele referente ao Município de Santa Maria do Cambucá 

obteve nota 509,50, sendo classificado como MODERADO, nos termos da documentação 

em anexo – DOC. 06. Tal fato demonstra que durante os exercícios seguintes a 2016, a 

administração municipal buscou melhorar as ferramentas de transparência para um 

melhor controle social e também atender a legislação vigente. 

 

Não obstante tais fatores, esta Corte de Contas possui diversos precedentes nos 

quais as contas então analisadas foram aprovadas, ainda que com ressalvas, mesmo sendo 

observadas algumas falhas em relação à transparência pública, devendo estes entendimentos 

serem aplicados in casu, em estrito cumprimento aos Princípios Constitucionais da Segurança 

Jurídica e da Isonomia: 

 

ESTADO DE PERNAMBUCOTRIBUNAL DE CONTASPROCESSO TCE-PE Nº 1304835-

1SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01/09/2015AUDITORIA 

ESPECIALUNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃOINTERESSADO: Sr. ROMEU JACOBINA DE FIGUEIREDOADVOGADOS: 

Drs. LEONARDO AZEVEDO SARAIVA - OAB/PE Nº 24.034, E WILLIAMS 

RODRIGUES FERREIRA - OAB/PE Nº 38.498RELATORA: CONSELHEIRA TERESA 

DUERE ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARAACÓRDÃO T.C. Nº 

1388/15VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 1304835-1, 

RELATIVO À AUDITORIA ESPECIAL REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A OBSERVAÇÃO DA 

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA QUANTO AOS ATOS DA CITADA PREFEITURA, 

ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas 

do Estado, nos termos do voto da Relatora, que integra o presente Acórdão,  

CONSIDERANDO os termos da Representação do Ministério Público de Contas (fls. 

01/10) e do Relatório de Auditoria (fls. 21/25);CONSIDERANDO que, embora 

devidamente notificado (fl. 27), o interessado deixou de apresentar suas razões, mesmo 

tendo solicitado vistas e carga dos autos (fl. 29) e devidamente comunicado do 

deferimento da solicitação (fl. 33);CONSIDERANDO que restou evidenciado o 

descumprimento de normas relativas à transparência pública, com a não 

disponibilização das informações exigidas pelos artigos 48 e 48-A da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, acrescidos pela Lei Complementar nº 131/2009; 

CONSIDERANDO que o prazo para divulgação das informações exigidas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal venceu desde 2013, contrariando o prazo previsto no artigo 73-

B da referida Lei;CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, incisos II e VIII, § 

3º, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, bem como no artigo 59, inciso 

II, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco),Em julgar REGULAR, COM RESSALVAS, o objeto da presente 

Auditoria Especial, 

(...) 

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que o 

atual gestor da Prefeitura Municipal, ou quem vier a sucedê-lo, adote a medida a seguir 

relacionada, a partir da data de publicação deste Acórdão, sob pena de aplicação da 

multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado Diploma legal: a) Disponibilizar as 

informações detalhadas de que tratam os artigos 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade 
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Fiscal em respectivo Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, com fins de 

atender aos pressupostos da transparência na gestão dos recursos públicos. 

 

ESTADO DE PERNAMBUCOTRIBUNAL DE CONTASPROCESSO TCE-PE Nº 1430082-

5SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12/05/2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 

GESTORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA (EXERCÍCIO DE 2013) 

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETAINTERESSADOS: Srs. 

ELIAS GONÇALVES DE SOUSA E LUIS  

FRANCISCO DA SILVA FILHO ADVOGADOS: Drs. AMARO JOSÉ DA SILVA OAB/PE 

N 22.864, E JOSÉ DE RIBAMAR E SOUZA OAB/PE N 6.988.RELATORA: 

CONSELHEIRA TERESA DUEREÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA 

ACÓRDÃO T.C. Nº 0625/15VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE 

nº 1430082-5, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Segunda Câmara do 

Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto da Relatora, que integra o presente 

Acórdão, CONSIDERANDO o envio, com atraso, de informações relacionadas ao Sistema 

SAGRES Módulos de Execução Orçamentária e Financeira e de Pessoal do SAGRES;  

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II, combinados com o artigo 

75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso II, da Lei Estadual no 12.600/04 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco), Em julgar REGULARES, 

COM RESSALVAS, as contas dos Srs. Luís Francisco da Silva Filho (pelo período de 

01/01/2013 a 28/08/2013 e 30/11/2013 a 31/12/2013) e Elias Gonçalves de Sousa (pelo 

período de 29/08/2013 a 29/11/2013), na condição de Presidentes e Ordenadores de 

Despesas da Câmara Municipal de Água Preta, relativas ao exercício financeiro de 2013, 

dando-lhes a consequente quitação nos termos do artigo 61, § 1, da Lei Estadual nº 

12.600/04 Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.  

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que 

o atual Presidente do Poder Legislativo de Água Preta, no prazo de 90 (noventa) dias, a 

partir da data de publicação deste Acórdão, adote as providências necessárias para a 

disponibilização das Prestações de Contas dos exercícios de 2012 e 2013 na página da 

internet da Câmara Municipal, a exemplo da Prestação de Contas de 2014 (que está 

disponibilizada), em atendimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

e Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).  

DETERMINAR, ainda, o envio de cópia do Inteiro Teor da Deliberação à Coordenadoria 

de Controle Externo deste Tribunal (CCE), para fins de formalização do respectivo 

Processo de Gestão de Fiscal, nos termos do artigo 21, inciso III da Lei Orgânica deste 

Tribunal Lei Estadual nº 12.600/04 e dos artigos 10 e 11, incisos I e II, da Resolução TC nº 

18/2013, por força do § 2º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/2000, c/c a Resolução TC 

nº 18/2013, considerando o relato da Auditoria e o Inteiro Teor desta Deliberação, 

relativo ao 2º quadrimestre de 2013.  

Por medida meramente acessória, determinar ainda à Diretoria de Plenário deste 

Tribunal que envie ao atual Presidente da Câmara Municipal de Água Preta cópia do 

Inteiro Teor da Deliberação. 

Recife, 18 de maio de 2015. 

 

Neste caso, deve-se ter em mente a aplicação dos Princípios Constitucionais da 

Proporcionalidade e da Razoabilidade, visto que as contas de Prefeito Municipal do 

Defendente não podem vir a ser rejeitadas em decorrência da referida irregularidade, posto 
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que para a implantação de todas as exigências estabelecidas em lei, no âmbito municipal, se 

faz necessário certo lapso temporal, muito embora jamais o Defendente tenha se furtado das 

obrigações que lhe pertenciam, motivo pelo qual tais impropriedades apenas devem constar 

como recomendações.  

 

3. DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, nos moldes dos argumentos encartados acima, pleiteia o 

Defendente que as conclusões infirmadas pela equipe técnica deste Tribunal de Contas, em 

seu Relatório de Auditoria, sejam afastadas, nos exatos termos descritos na presente Defesa 

Prévia, por se tratarem de irregularidades que não detêm gravidade suficiente para ensejar a 

emissão de parecer prévio pela rejeição das presentes contas de governo, relativas ao 

exercício financeiro de 2016 do Município de Santa Maria do Cambucá.     

 

Termos em que 

Pede Deferimento. 

 

Recife, 12 de dezembro de 2018. 

 

 

 

EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES 

OAB/PE Nº 30.360 
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