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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR CARLOS PORTO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. PROCESSO TC Nº 18100493-8 

PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNO – MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 

 

 

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 2017, o que o faz com espeque nos motivos fáticos e jurídicos a seguir 

delineados. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

De acordo com o artigo 49, da Lei Orgânica desse Tribunal – LOTCE/PE, o prazo 

para apresentação de defesa prévia é 30 (trinta dias), contados a partir da efetiva notificação 

do Interessado.  

 

Desta feita, encerrado o prazo de 30 (trinta) dias inicialmente concedido, o 

Defendente requereu a prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias, o qual foi deferido 

por este Douto Relator.  

 

Dessa forma, o Defendente tomou ciência da prorrogação de prazo no dia 

25/06/2019 (terça-feira), iniciando-se o novo prazo em 26/06/2019 (quarta-feira), 

encerrando-se, pois, em 10/07/2019 (quarta-feira), o que demonstra a tempestividade das 

presentes razões.  
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2. DOS FATOS 

 

A hipótese trata 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 2017, cuja conclusão apontou a ocorrência das 

irregularidades listadas às fls. 66/68 do RA.  

 

Em verdade, consoante restará cabalmente demonstrado adiante, a maioria das 

irregularidades listadas pela equipe técnica desta Corte de Contas trata-se, em verdade, de 

vícios formais, os quais, por si só, não possuem gravidade suficiente a ensejar o opinativo 

pela rejeição das presentes contas.  

 

Inclusive, deve-se destacar que o Defendente, em 2017, APLICOU TODOS OS 

ÍNDICES EXIGIDOS PELA CF/88 PARA A SAÚDE e EDUCAÇÃO. E, no que se refere aos 

limites de gastos com pessoal, apenas observou-se um irrisório excesso do qual, ainda, 

devem ser deduzidos os valores pagos a título do terço de férias e do abono de 

permanência. Tais fatos demonstram, sem dúvida, a boa gestão do Defendente durante o 

exercício de 2017.  

 

Desse modo, verifica-se que não subiste qualquer irregularidade grave passível 

de opinativo pela rejeição das presentes contas de governo do Município de Santa Maria do 

Cambucá, relativas ao exercício financeiro de 2017. Por este motivo, o Defendente requer, 

desde já, o afastamento das irregularidades listadas às fls. 66/68 do RA, e, por consequência, 

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

 

3. DO MÉRITO 

 

3.1. Previsão de Dispositivo da LOA inapropriado (Item 2.1 do RA). 

 

O Relatório de Auditoria aponta que haveria, na LOA, dispositivo inapropriado 

para abertura de créditos adicionais, uma vez que “na prática, é mecanismo que libera o 

Poder Executivo de consultar a Câmara Municipal sobre o Orçamento e descaracteriza a 

concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento”.  

 

Ocorre que, em relação 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 de 

créditos adicionais. Portanto, o Defendente não poderia ser penalizado com base nesta 

constatação.   

 

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. 
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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 26,43% do percentual 

aprovado naquele exercício (2017), o que demonstra austeridade administrativa por parte 

do dirigente Municipal, ora Defendente, conforme demonstrativo dos créditos 

suplementares em anexo – DOC. 01. Portanto, não houve descaracterização da LOA como 

instrumento de planejamento.  

 

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 

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

no que diz respeito a tal impropriedade, uma vez que a elaboração da LOA obedeceu às 

exigências legais, além de não haver a abertura de créditos adicionais em montante 

exagerado, motivo pelo qual não procedem os apontamentos constantes do RA.  

 

3.2. Não Especificação, na Programação Financeira, das Medidas Relativas à Quantidade e 

Valores de Ações Ajuizadas para Cobrança da Dívida Ativa (Item 2.2 do RA) 

 

No que se refere a este ponto, a equipe técnica de auditoria observou que não 

consta na programação financeira especificações das medidas relativas à quantidade e 

valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa do Município de Santa Maria do 

Cambucá, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de 

cobrança administrativa, e apontou, no resumo conclusivo, tais fatos, como irregularidade. 

  

A Lei Complementar n° 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) disciplina 

sobre Programação Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso em seus artigos 8° e 9°: 

 

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que 

dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do 

inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 

cronograma de execução mensal de desembolso. 

 Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que 

em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

 

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá 

não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público 

promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 

subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 

critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a 

recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 

proporcional às reduções efetivadas. 

§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 

constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 

serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não 

promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo 

autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei 

de diretrizes orçamentárias.              

§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo 

demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 
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em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou 

equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. 

§ 5o No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco 

Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas 

pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e 

metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o 

custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. 

 

Neste sentido, analisando tais dispositivos, verifica-se que não há exigência 

expressa de que conste na Programação Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso 

as medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida 

ativa do município, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis 

de cobrança administrativa.  

 

 Neste caso, a equipe técnica desta Corte de Contas não poderia classificar tal 

ausência como irregularidade passível de justificar a emissão de parecer prévio pela rejeição 

das presentes contas de governo. Inclusive, também por se tratar de irregularidade de cunho 

eminentemente formal, que deve ser classificada apenas como recomendações ao 

Defendente, devendo ser aplicado o Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade.  

 

3.3. Déficit de Execução Orçamentária (Item 2.4 do RA) 

 

No que se refere a este ponto, o Relatório de Auditoria aponta que, no exercício 

de 2017, houve um déficit de execução orçamentária no valor de R$ 2.512.402,97, “ou seja, o 

Município realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas”.  

 

Ocorre que o valor indicado no RA, qual seja, de R$ 2.512.402,97, corresponde à 

diferença do valor arrecadado no exercício (R$ 27.877.135,76) para o valor empenhado no 

mesmo exercício (R$ 30.389.538,73). Quanto ao valor liquidado (R$ 29.848.950,79), a diferença 

entre o montante arrecadado (R$ 27.877.135,76) é de apenas R$ 1.971.815,03.  

 

Neste caso, a diferença entre o valor arrecadado e liquidado deveu-se à queda na 

arrecadação do Município de Santa Maria do Cambucá de 2017 em relação a 2016. O 

montante arrecadado a menor fora de R$ 480.090,90. E, ainda, observou-se um aumento na 

despesa de 2017 em relação a 2016, no valor de R$ 3.211.988,17, conforme balanços 

orçamentários 2017 e 2016 anexos – DOC. 02. 

 

No entanto, há de se aplicar na hipótese em discussão os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade, já que o montante deficitário se trata de percentual 

irrisório, se comparado com o volume financeiro-orçamentário do Município de Santa Maria 

do Cambucá no exercício de 2017, além de haver sido gerado por fatores externos ao 

Defendente. É o que o Defendente pleiteia desde já.  

 

3.4. Incapacidade de pagamento imediato ou no curto prazo de seus compromissos de até 
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12 meses (Item 3.5 do RA) 

 

Em relação a este item, a constatação de tal não possui gravidade suficiente para 

ensejar a emissão de parecer prévio pela rejeição das presentes contas de governo. Ademais, 

tal circunstância advém da própria instabilidade financeira vivenciada pelo Município de 

Santa Maria do Cambucá durante o exercício de 2017, com grave queda na arrecadação das 

receitas próprias, como já mencionado acima.  

 

3.5. Inscrição de Restos a Pagar Processados a serem custeados com recursos vinculados 

sem que houvesse disponibilidade de caixa (Item 5.4 do RA) 

 

Inscrição de Restos a Pagar não Processados a serem custeados com recursos vinculados 
sem que houvesse disponibilidade de caixa (Item 5.4 do RA). 

 

No que se refere a este ponto, como já mencionado anteriormente, no exercício de 

2017, houve uma grave retração na arrecadação das receitas municipais, já que em 2016 

arrecadou-se R$ 28.357.226,66 e em 2017 arrecadou-se R$ 27.877.135,76, demonstrando a 

ocorrência de um déficit no montante de R$ 480.090,90, conforme balanços ora anexados – 

DOC. 02.   

 

Ou seja, a situação relatada no RA deveu-se a fatores externos ao Defendente, 

motivo pelo qual não poderá ser responsabilizado. Por este motivo, novamente ALEX 

ROBEVAN DE LIMA pleiteia pelo acolhimento de sua Defesa Prévia, sendo afastadas tais 

constatações, devendo ser emitido parecer prévio pela aprovação, ainda que com ressalvas, 

das presentes contas.  

 

3.6. 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 2017, obteve o seguinte comportamento: 

 

 1º quadrimestre de 2017: 54,83%;  

 2º quadrimestre de 2017: 54,51%;  

 3º quadrimestre de 2017: 57,77%.  

 

Ou seja, quando comparado com o exercício de 2016, DEMONSTRA-SE QUE 

O DEFENDENTE EFETIVAMENTE ADOTOU MEDIDAS PARA REDUÇÃO DAS 

DESPESAS COM PESSOAL. Tanto assim que as despesas passaram de 56,80% no 3QD de 

2016, para 54,83% no 1QD de 2017 e para 54,51% no 2QD de 2017.  

 

E, em relação ao 3º quadrimestre de 2017, em que a despesa com pessoal 

atingiu, segundo o RA, 57,77%, a elevação da DTP deveu-se à queda da receita corrente 
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líquida. Isto porque, em 2017, a RCL do 3QD foi de R$ 9.218.025,52, enquanto no mesmo 

período, em 2016, a RCL foi de R$ 10.608.817,72, ou seja, houve uma diminuição da RCL 

R$ -1.390.789,20 – DOC. 03, gerando assim uma elevação no percentual gasto em Despesas 

com Pessoal. Abaixo tabela com o comparativo da receita mês a mês:  

Comparativo da RECEITA 

EXERCÍCIO Setembro Outubro Novembro Dezembro 

2016 
    
1.704.523,45  

    
1.939.330,57  

    
2.827.968,48  

       
4.136.992,22  

2017 
    
1.899.100,59  

    
2.089.819,30  

    
1.942.128,77  

       
3.286.976,86  

Diferença (2017- 
2016) 

        
194.577,14  

        
150.488,73  

-      
885.839,71  

-         
850.015,36  

 

Ademais, deve-se mencionar que, dos percentuais acima citados, e informados 

no Relatório de Auditoria, devem ser deduzidos os valores pagos a título de férias. 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: 

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

Santa Maria do Cambucá, no ano de 2017, NÃO SE ENCONTRAVA NAQUELES 

PATAMARES INDICADOS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA. Neste caso, após serem 

deduzidos os valores pagos a título de férias, e conforme documentação ora anexada – 

DOC. 04, tem-se que os percentuais da DTP encontravam-se nos seguintes percentuais: 

 

 1° Quadrimestre de 2017: 54,04% 

 2° Quadrimestre de 2017: 53,74% 

 3° Quadrimestre de 2017: 57,00% 

 

Como se vê, em verdade, o Defendente havia readequado as despesas com 

pessoal ao limite imposto pela LRF em relação ao 1º e 2º quadrimestres. E, em relação ao 

3º quadrimestre, como informado anteriormente, houve uma queda na receita corrente 

líquida, a qual gerou a elevação do percentual neste período. Ou seja, O AUMENTO DA 

DTP, NO 3QD DE 2017, NÃO DEVEU-SE A NOVAS CONTRATAÇÕES, MAS SIM À 

QUEDA DAS RECEITAS.  

 

Não obstante tais fatos, 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 
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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.” 

 

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% no 3QD de 2017, encontravam-

se na casa dos 50%, embora este aumento tenha derivado da queda das receitas municipais 

no período.  

 

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

retifique os cálculos constantes do RA, para que deles seja deduzido os valores atinentes às 

férias, constatando-se, desse modo, a readequação DTP ao limite de 54% no 1QD e 2QD de 

2017. 

 

 E, em relação ao 3QD, verifica-se que a elevação da DTP deveu-se à queda na 

arrecadação, e não da realização de novas contratações, devendo ser aplicado ao caso em 

discussão os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, além do precedente desta 

Corte de Contas, em que as contas receberam parecer prévio pela aprovação, quando a DTP 

encontrava-se acima dos 54%, mas na casa dos 50%.  

 

3.14. Da Transparência Pública do Município de Cedro (Item 9.1) 

 

Em relação a este ponto, o RA menciona que “No exercício de 2017, a Prefeitura 

Municipal de Santa Maria do Cambucá obteve o nível de transparência Inexistente”, o que 

poderia ensejar a aplicação de sanções em desfavor do Defendente.  

Ocorre que as conclusões do RA não condizem com a realidade. Isto porque, 

no exercício de 2017, o Município de Santa Maria do Cambucá foi avaliado pelo TCE e o 

nível de transparência foi classificado como moderado, conforme print abaixo e 

documentação ora anexada – DOC. 05: 
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Desse modo, é evidente que o Defendente, ao longo de 2017, adotou medidas 

para melhorar a prestação de informações à socidade, tanto que o nível de transparência 

foi elevado para moderado. Portanto, NÃO HÁ FALAR EM NÍVEL DE 

TRANSPARÊNCIA INEXISTENTE, DEVENDO TAL CONCLUSÃO SER AFASTADA 

DO RA.  

Neste caso, é evidente que o Defendente empreendeu esforços para cumprir, na 

integralidade, as exigências dos instrumentos de transparência, tanto assim que houve 

considerável melhora de 2016 para 2017. No entanto, deve-se advertir que a Prefeitura 

Municipal cumpriu a grande maioria das condições estabelecidas pelas legislações de 

regência, pelo que estas irregularidades não podem vir a ensejar a rejeição das presentes 

contas, já que não se revestem de gravidade suficiente a macula-las.  

 

Inclusive, 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-
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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 

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 
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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 do Prefeito Municipal, ora 

Defendente, não podem vir a ser rejeitadas quando houve uma sensível melhora de 2016 

para 2017, QUANDO NA AVALIAÇÃO DO TCE, O MUNICÍPIO ATINGIU O NÍVEL DE 

TRANSPARÊNCIA MODERADO.   

 

4. 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 detém gravidade suficiente para ensejar a 

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

exercício financeiro de 2017 do Município de Santa Maria do Cambucá. 

 

Nestes termos,  

Pede Deferimento. 

 

Recife, 10 de julho de 2019. 

 

 

 

 

EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES 

OAB/PE Nº 30.360 
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