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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR CARLOS PORTO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. PROCESSO TC Nº 19100339-6 

PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNO – MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 

 

 

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 2018, 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, conforme publicação abaixo transcrita: 

 

“Data de Disponibilização: 20/02/2020  

Data de Publicação: 21/02/2020 

Jornal: Diário Oficial PERNAMBUCO Local: Tribunal de Contas do Estado   
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Página: 00003 Notificações NOTIFICACAO DE DELIBERACAO 

INTERLOCUTORIA: Fica (m) notificado (s), acerca do pedido de prorrogação de 

prazo para apresentação de defesa previa constante dos autos do Processo TC nº 

19100339-6 (Prestação de Contas Prefeitura Municipal de Santa Maria do 

Cambucá, exercício de 2018 - Conselheiro (a) Relator (a) CARLOS PORTO): Alex 

Robevan de Lima (***.805.894-**) EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES 

(OAB PE-30630), sobre o deferimento por mais 15 dia (s) Tribunal de Contas de 

Pernambuco em 20 de fevereiro de 2020 CARLOS PORTO Conselheiro (a) Relator 

(a)”  

 

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

21/02/2020 (sexta-feira), iniciando-se o novo prazo em 27/02/2020 (quinta-feira), em 

decorrência do feriado de carnaval no período de 21/02/2020 a 26/02/2020, encerrando-se, 

pois, em 12/03/2020 (quinta-feira), o que demonstra a tempestividade das presentes razões.  

 

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 2018, cuja conclusão apontou a ocorrência das 

irregularidades listadas às fls. 72/73 do RA: 

 

 LOA com receitas superestimadas, não correspondentes à real capacidade de 

arrecadação do Município, resultando em despesas igualmente superestimadas 

(Item 2.1). 

 

 LOA com previsão de dispositivo inapropriado para abertura de créditos 

adicionais, pois, 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 (Item 2.1). 

 

 Não especificação 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 (Item 2.2). 

 

 Déficit financeiro de R$ 897.057,27, evidenciado no Quadro do 

Superávit/Déficit do Balanço Patrimonial (Item 3.1). 

 

 Ineficiente controle contábil por fonte/aplicação do recurso, o qual permite 

saldo negativo em contas evidenciadas no Quadro do Superávit/Déficit do 

Balanço Patrimonial, sem justificativa em notas explicativas (Item 3.1). 

 

 Despesas com pessoal acima do limite imposto pela LRF (Item 5.1);  
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 Inscrição de Restos a Pagar, processados e não processados, sem que houvesse 

disponibilidade de recursos, vinculados ou não vinculados, para seu custeio 

(Item 5.4). 

 Realização de despesas com recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, em 

montante acima da receita recebida no exercício (Item 6.3). 

 

 Nível “Moderado” de transparência da gestão, conforme aplicação de 

metodologia de levantamento do ITMPE, evidenciando que a Prefeitura 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 (Item 9.1). 

 

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 2018, APLICOU TODOS OS 

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

limites de gastos com pessoal, esta Corte de Contas, em diversos julgados, tem opinado 

pela aprovação das contas quando a única irregularidade remanescente se limitar à DTP, 

devendo ser aplicados os precedentes ao caso em discussão, em respeito aos Princípios da 

Segurança Jurídica, Coerência e Isonomia.   

 

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 2018. Por este motivo, o Defendente requer, 

desde já, o afastamento das irregularidades listadas às fls. 72/73 do RA, e, por consequência, 

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

 

3. DO MÉRITO 

 

3.1. LOA com receitas superestimadas, não correspondentes à real capacidade de 

arrecadação do Município, resultando em despesas igualmente superestimadas (Item 

2.1). 

 

 

No que se refere a este ponto, o RA menciona que a LOA previu uma estimativa 

de receita desarrazoada, pois era 38% superior àquela estimada para 2017. No entanto, não 

há falar em receitas superestimadas na LOA, a qual pudesse macular as presentes contas.  

 

Em verdade, houve aumento da estimativa de receita e despesa na ordem de R$ 
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10.780.000,00 (dez milhões e setecentos e oitenta mil reais), em decorrência dos precatórios 

do FUNDEF, conforme anexo dos projetos de números: 1095,1096 e 1097, como também no 

anexo das atividades de números 2122 e 2123 – DOC. 01. 

 

E, não obstante tais fatos, os quais demonstram a inexistência de receitas 

superestimadas, esta Corte de Contas possui entendimento de que a ocorrência dessas 

inconsistências não justificam a emissão de parecer prévio pela rejeição das contas: 

PROCESSO TCE-PE N° 16100171-3 RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE 

MELO JÚNIOR MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo EXERCÍCIO: 

2015 UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Paulista INTERESSADOS: 

Gilberto Goncalves Feitosa Junior EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES (OAB 

30630-PE) ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA PRESIDENTE DA SESSÃO: 

CONSELHEIRO CARLOS PORTO PARECER PRÉVIO Decidiu, por maioria, a 

SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão 

Ordinária realizada em 13/12/2018, CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria, a peça 

de defesa apresentada, a petição complementar da defesa e a Nota Técnica de 

Esclarecimento; CONSIDERANDO o déficit de execução orçamentária da ordem de R$ 

62.086.100,63 , a significar a realização de despesa em volume superior às receitas 

arrecadadas, ponto 2.5 do Relatório de Auditoria; CONSIDERANDO o crescente 

endividamento do Município, demonstrando uma baixa capacidade de honrar com os 

compromissos de curto prazo, visto que o Passivo Circulante cresceu 79,02%, passando 

de R$ 48.898.319,69 (2014) para R$ 87.540401,15 (2015), da outra banda piorando a 

situação financeira do Município, redução de 27,35% no Disponível, passou de R$ 

47.713.103,95 (2014) para R$ 34.661.618,20 (2015), ponto 3.2.1 do Relatório de Auditoria; 

CONSIDERANDO que o Prefeito contribuiu para a geração do déficit orçamentário 

supracitado, uma vez que: a)A LDO foi elaborada sem os riscos fiscais; b) autorizou 

despesas orçamentárias em patamares superiores ao devido, graças a não anulação das 

dotações indicadas como fontes de créditos adicionais; c) as receitas orçamentárias foram 

superestimadas, resultando em frustração da arrecadação; d) apresentou um baixo 

percentual de arrecadação da Receita Tributária Própria em relação à Receita Total 

Arrecadada; e) apresentou uma baixa arrecadação dos créditos inscritos na dívida ativa, 

ponto 2.5.1 do RA; CONSIDERANDO que no 3° quadrimestre do exercício financeiro de 

2015 a Prefeitura extrapolou o limite legal de gastos com pessoal, apresentando 

comprometimento de sua RCL da ordem de 61,31%, descumprindo o art. 20, inciso III, 

alínea b da LRF, item 6.1 do Relatório de Auditoria; CONSIDERANDO as deficiências no 

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Paulista. O Poder Executivo 

municipal não disponibilizou integralmente para a sociedade o conjunto de informações 

exigido na LRF, na Lei Complementar nº 131 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. /2009, na Lei nº 12.527/2011 

(LAI) e na Constituição Federal, apresentando nível de transparência “Crítico”, conforme 

aplicação de metodologia de levantamento do ITMPE, item 10.1 do Relatório de 

Auditoria; CONSIDERANDO o déficit atuarial do Plano Previdenciário da ordem de R$ 

11.968.926,76, crescente, ponto 9.2 do Relatório de Auditoria; 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 Paulista a 

aprovação com ressalvas das contas do(a) Sr(a). Gilberto Goncalves Feitosa Junior, 
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relativas ao exercício financeiro de 2015. 

 

 

76ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 07/11/2019 

PROCESSO TCE-PE N° 18100716-2 RELATOR: CONSELHEIRA TERESA DUERE 

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 

JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer INTERESSADOS: Flávio 

Travassos Régis de Albuquerque ORGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA 

PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL PARECER PRÉVIO 

Decidiu, à unanimidade, a PRIMEIRA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 07/11/2019, CONSIDERANDO que o 

presente processo se refere às contas de governo, instrumento através do qual o Chefe do 

Poder Executivo de qualquer dos entes da federação expressa os resultados da atuação 

governamental no exercício financeiro respectivo, apresentadas na forma de contas 

globais que refletem a situação das finanças da unidade federativa, revelando o 

planejamento governamental, a política fiscal e previdenciária; demonstrando os níveis 

de endividamento, o atendimento ou não aos limites previstos para a saúde, educação, 

despesa com pessoal e repasse ao legislativo; bem como o atendimento ou não das 

normas que disciplinam a transparência da administração pública; CONSIDERANDO o 

Relatório de Auditoria e a peça de defesa apresentada; CONSIDERANDO que o 

Município cumpriu os limites constitucionais e legais, com exceção do limite das 

despesas com pessoal, que se desenquadrou no 3° quadrimestre de 2017 atingindo o 

percentual de 60,64%; CONSIDERANDO que a ultrapassagem dos limites definidos no 

art. 20 da LRF para despesa total com pessoal, por si só, não se constitui em 

irregularidade, mas a não recondução ao limite legal e a permanência do gasto acima do 

máximo permitido pela Lei é que caracteriza a desconformidade passível de punição; 

CONSIDERANDO o déficit de execução orçamentária, no montante de R$ 2.996.485,43, 

onde o município realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas, 

CONSIDERANDO a inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados a serem 

custeados com recursos não vinculados, sem que houvesse disponibilidade de caixa; 

CONSIDERANDO a ausência de inscrição de crédito na Dívida Ativa que demonstra a 

inércia da Administração em proceder à cobrança de seus créditos;  CONSIDERANDO a 

incapacidade de pagamento imediato ou no curto prazo de seus compromissos de até 12 

meses; CONSIDERANDO a situação de déficit atuarial do Plano Financeiro do Regime 

Próprio da Previdência Social - RPPS; CONSIDERANDO o recolhimento integral das 

contribuições previdenciárias ao Regime Próprio da Previdência Social - RPPS, bem como 

a adoção de alíquota de equilíbrio sugerida pelo atuário; CONSIDERANDO que o 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; CONSIDERANDO que 

as irregularidades são insuficientes para macular as contas e ensejam apenas 

recomendações/determinações; 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 São Vicente Ferrer a aprovação 

com ressalvas das contas do(a) Sr(a). Flávio Travassos Régis De Albuquerque, relativas 
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ao exercício financeiro de 2017. DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei 

Estadual nº 12.600 /2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de São Vicente 

Férrer, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as 

medidas a seguir relacionadas:  

1.Atender ao determinado na legislação específica para a elaboração da LOA, 

eliminando-se superestimação das receitas e das despesas no planejamento 

orçamentário (item 2.1); 

(...) 

 

PROCESSO T C N.º 1090105-0 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DE ÁGUAS BELAS IPREAB (EXERCÍCIO DE 2009) INTERESSADA: Sra. 

MARIA GORETE MARQUES JORDÃO BRANDÃO ADVOGADO: Dr. CARLOS 

ANTÔNIO DOS SANTOS MARQUES OAB-PE N.º 14.201 RELATOR: CONSELHEIRO 

MARCOS LORETO ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA DECISÃO T C N.º 

0321/11 

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

ordinária realizada no dia 24 de fevereiro de 2011. 

... 

CONSIDERANDO que a receita do IPREAB foi superestimada (somente foi 

arrecadada 63,5% da receita intra-orçamentária); 

... 

Julgar REGULAR, COM RESSALVAS, a prestação de contas do instituto de 

Previdência de Águas Belas IPREAB, relativa ao exercício de 2009, quitando-se, por 

consequência, a Ordenadora de Despesas, Sra. Maria Gorete Marques Jordão Brandão. 

E, por oportuno, reafirmar, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual n.º 

12.600/2004, as determinações contidas no corpo do voto do Relator, para que a atual 

gestora do Instituto adote medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas, 

sob pena de, em caso de reincidência, as contas serem ulteriormente julgadas irregulares, 

com aplicação de penalidade pecuniária acrescida em até 1/3 (um terço), nos termos do 

§2º do artigo 73 do citado Diploma Legal, notadamente: 

Estimar as receitas do IPREAB em valores aproximados a sua capacidade de 

arrecadação (item 3.3.4 do Relatório de Auditoria) (grifos e destaques nossos) 

 

PROCESSO T C N.º 9850015-6 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE TRIUNFO (EXERCÍCIO DE 1997) RELATOR: CONSELHEIRO 

SEVERINO OTÁVIO RAPOSO. DECISÃO T C N.º 0677/99 – Julgando REGULARES, 

COM RESSALVAS, as contas do ordenador de despesas, Sr. Antonio Eduardo de Melo, 

dando-lhe, em consequência, a quitação, e fazendo as seguintes recomendações: 

... 

5. Aperfeiçoar as técnicas orçamentárias relativas à previsão da receita, objetivando a 

elaboração de orçamentos condizentes com a capacidade de arrecadação do município. 

(grifos e destaques nossos) 

 

Diante do exposto, o Defendente pleiteia pelo acolhimento destes 

esclarecimentos no que se refere a este ponto, uma vez que não houve superestimação de 

receitas, além de tratar-se, esta inconsistência, de mera falha formal, que não enseja a 

desaprovação das contas, nos termos das jurisprudências acima transcritas.  
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3.2. LOA com previsão de dispositivo inapropriado para abertura de créditos adicionais, 

pois, 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 (Item 2.1). 

 

 

O Relatório de Auditoria aponta que: 

 

“Observe que a LOA inicialmente autoriza a modificação do orçamento diretamente pelo 

Poder Executivo através da abertura de créditos adicionais até o valor de R$ 

17.800.000,00, o que corresponde a 40% da despesa total fixada pela LOA. Contudo, logo 

depois, destaca itens que não seriam computados nesse limite, o que poderia elevar a 

abertura de créditos adicionais suplementares correspondentes a praticamente outro 

Orçamento (84% das dotações iniciais).” 

 

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. 

 

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 20,891% do percentual 

aprovado naquele exercício (2018), o que demonstra austeridade administrativa por parte 

do dirigente Municipal, ora Defendente, conforme demonstrativo dos créditos 

suplementares em anexo – DOC. 02. 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 
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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; 

 

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.  

 

3.3. 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 
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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, 

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.  
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Neste sentido, vejam-se as jurisprudências abaixo: 

 

PROCESSO TCE-PE N° 18100752-6 RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES 

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 

JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Granito INTERESSADOS: João Bosco 

Lacerda de Alencar LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS (OAB 20189-PE) ORGÃO 

JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO 

CARLOS NEVES PARECER PRÉVIO Decidiu, à unanimidade, a PRIMEIRA CÂMARA 

do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 

18/02/2020, João Bosco Lacerda De Alencar: CONSIDERANDO os termos do Relatório 

de Auditoria (doc. 78) e da defesa apresentada (doc. 85); CONSIDERANDO as falhas de 

controle constatadas, desde o planejamento governamental à execução orçamentária e 

financeira, contrariando as normas de controle orçamentário, financeiro e patrimonial, 

em especial os artigos 85 e 89 da Lei Federal n 4.320/64; o CONSIDERANDO que o 

Poder Executivo municipal não disponibilizou integralmente para a sociedade o 

conjunto de informações exigido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), na Lei 

Complementar n 131/2009, na Lei n 12.527/2011 (Lei de o o Acesso à Informação - LAI) e 

na Constituição Federal, apresentando nível de transparência “Crítico”, conforme 

aplicação de metodologia de levantamento do Índice de Transparência dos Municípios 

de Pernambuco (ITM-PE); 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, 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 Granito a aprovação com ressalvas das contas do(a) Sr(a). João 

Bosco Lacerda De Alencar, Prefeito, relativas ao exercício financeiro de 2017. 

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

atuais gestores do(a) Prefeitura Municipal de Granito, ou quem vier a sucedê-los, que 

atendam, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas : 

(...) 

8. Elaborar a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso 

com a discriminação 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. Prazo para cumprimento: 60 dias 

 

PROCESSO TCE-PE N° 18100546-3 RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO 

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 

JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Timbaúba INTERESSADOS: Ulisses Felinto 

Filho EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES (OAB 30630-PE) ORGÃO JULGADOR: 

SEGUNDA CÂMARA PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO CARLOS NEVES 

PARECER PRÉVIO Decidiu, à unanimidade, a SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 17/12/2019, 

CONSIDERANDO que o presente processo trata de auditoria realizada nas contas de 

governo; CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria elaborado pela Gerência de Contas 

de Governos Municipais-GEGM; CONSIDERANDO os termos da defesa apresentada 

pelo interessado; CONSIDERANDO que, embora o interessado tenha descumprido o 

limite para a Despesa Total com Pessoal a partir do 2º quadrimestre do exercício, dispõe 
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de prazo para o reenquadramento, conforme prevê o art. 23 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal; CONSIDERANDO o descumprimento do limite mínimo de 25% da receita 

vinculável na manutenção e desenvolvimento do ensino, embora em percentual pouco 

significativo para macular as contas, ficando apenas 0,34% abaixo do limite estabelecido 

pelo art. 212 da Constituição Federal; CONSIDERANDO o cumprimento dos demais 

limites legais e constitucionais; CONSIDERANDO o recolhimento integral das 

contribuições previdenciárias devidas ao RGPS e ao RPPS; CONSIDERANDO que o 

Executivo Municipal apresentou nível de transparência classificado como Insuficiente, 

conforme aplicação da metodologia de levantamento do ITMPE; CONSIDERANDO, 

entretanto, que houve uma melhora no nível de transparência em relação ao exercício 

anterior e, já no exercício seguinte, o Executivo passou a atingir a classificação no nível 

Desejado; CONSIDERANDO que se tratou do primeiro ano de mandato do interessado à 

frente do Executivo Municipal; 1. 2. 3. 4. 5. CONSIDERANDO os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade; 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 Timbaúba a aprovação com 

ressalvas das contas do(a) Sr(a). Ulisses Felinto Filho, relativas ao exercício financeiro 

de 2017. DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600 

/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Timbaúba, ou quem vier a sucedê-

lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas: 

(...) 

2. Levar em consideração, quando da elaboração da Programação Financeira e 

Cronograma de Desembolsos, a sazonalidade de suas receitas e despesas, adequando os 

instrumentos de planejamento à realidade Municipal, e que sejam especificadas as 

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; 

 

Diante do exposto, o Defendente pleiteia pela aplicação dos precedentes acima 

citados ao caso em discussão, de modo que as presentes contas de governo, relativas ao 

exercício de 2018, sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.  

 

3.4. Déficit financeiro de R$ 897.057,27, evidenciado no Quadro do Superávit/Déficit do 

Balanço Patrimonial (Item 3.1) 

 

Ineficiente controle contábil por fonte/aplicação do recurso, o qual permite saldo 

negativo em contas evidenciadas no Quadro do Superávit/Déficit do Balanço 

Patrimonial, sem justificativa em notas explicativas (Item 3.1). 

 

 

No que se refere a estes pontos, tal fato não possui gravidade suficiente para 

justificar a emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas de governo. Inclusive, este 

é o entendimento desta Corte de Contas, conforme ementas abaixo transcritas, devendo ser 

realocada como recomendações ao gestor, de modo que sejam adotadas posturas diversas nos 

exercícios seguintes, uma vez não haver qualquer prejuízo que pudesse comprometer os cofres 
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públicos.  

 

Neste sentido, veja-se a jurisprudência desta Corte de Contas:  

 

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS PROCESSO TCE-PE Nº 1460079-

1 SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02/08/2016 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO (EXERCÍCIO DE 2013) 

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO INTERESSADO: Sr. 

RICARDO TEOBALDO CAVALCANTI ADVOGADOS: Drs. MÁRCIO JOSÉ ALVES DE 

SOUZA OAB/PE Nº 5.786, CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE ANDRADA OAB/PE Nº 

12.135, EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA GALINDO OAB/PE Nº 27.761, AMARO 

ALVES DE SOUZA NETTO OAB/PE Nº 26.082, EDUARDO DILETIERE COSTA 

CAMPOS TORRES OAB/PE Nº 26.760, E MARCO ANTÔNIO FRAZÃO 

NEGROMONTE OAB/PE Nº 33.196 RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO 

DE MELO JÚNIOR ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA PARECER PRÉVIO 

CONSIDERANDO que no presente processo foi realizada auditoria nas contas de 

governo, compreendendo apenas a verificação de limites legais e constitucionais; 

CONSIDERANDO que parte das irregularidades apontadas pela auditoria foi sanada 

com os argumentos apresentados pela defesa; CONSIDERANDO o disposto nos artigos 

70 e 71, inciso I, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, Decidiu a 

Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, em sessão 

ordinária realizada no dia 02 de agosto de 2016, EMITIR Parecer Prévio, recomendando 

à Câmara Municipal de Limoeiro a APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, das contas do 

Prefeito, Sr. Ricardo Teobaldo Cavalcanti, relativas ao exercício financeiro de 2013, de 

acordo com o disposto nos artigos 31, parágrafos 1º e 2º, da Constituição do Brasil, e 86, 

§ 1º, da Constituição de Pernambuco. RECOMENDAR, ainda, com base no disposto no 

artigo 69, da Lei Estadual nº 12.600/2004, que o Prefeito do Município de Limoeiro, ou 

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

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

artigo 73 do citado Diploma legal: 

1) Zelar pela confiabilidade das informações contábeis de modo que evidenciem a real 

situação patrimonial do município; 2) Fortalecer o controle sobre os procedimentos de 

registro dos fatos administrativos que têm repercussão no patrimônio do município, de 

modo que atendam às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

NBCASP editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; 3) Promover a redução do 

déficit financeiro nos próximos exercícios fiscais; 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS PROCESSO TCE-PE Nº 1490078-

6 SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15/03/2016 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAETÉS (EXERCÍCIO DE 2013) UNIDADE GESTORA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS INTERESSADO: Sr. ARMANDO DUARTE DE 

ALMEIDA ADVOGADOS: Drs. BRUNO SIQUEIRA FRANÇA OAB/PE Nº 15.418, E 

EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES OAB/PE Nº 30.630 RELATORA: 

CONSELHEIRA TERESA DUERE  ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA 

PARECER PRÉVIO  

(...) 

CONSIDERANDO o elevado déficit financeiro encontrado no município de Caetés, 
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contrariando a Lei Complementar nº 101/00, no montante de R$ 5.365.762,64, que 

representa um acréscimo de 28,70% em relação ao saldo de 2012, reforçado pela baixa 

arrecadação de receitas tributárias próprias do Município, com redução de cerca de 

93,94% de receitas provenientes do IPTU, em relação ao exercício anterior, bem como 

pela ausência de efetiva cobrança dos créditos da dívida ativa; CONSIDERANDO que a 

elevação do déficit financeiro implicará em sérias dificuldades para o município honrar 

com suas obrigações (dívidas) de curto prazo; CONSIDERANDO que o apontamento de 

elevação do déficit financeiro foi observado no conjunto das irregularidades encontradas 

nas contas anuais do município referente ao exercício de 2012, com a emissão de Parecer 

Prévio pela rejeição das contas do Prefeito (Processo TCE-PE nº 1390081-0); 

CONSIDERANDO o entendimento deste Tribunal, firmado nos Processos TCE-PE nº 

1401819-6, nº 1460089-4, nº 1480055-0, nº 1490087-7 e nº 1450063-2, quando as demais 

irregularidades que remanesceram após a apreciação da Defesa, de acordo com a 

jurisprudência desta Corte, não têm o condão de macular a Prestação de Contas; 

CONSIDERANDO que a despesa total com pessoal do Poder Executivo, no último 

quadrimestre do exercício de 2013, alcançou R$ 22.972.568,79, o que representou um 

percentual de 59,82% em relação à Receita Corrente Líquida do Município; 

CONSIDERANDO a necessidade de alertar ao Prefeito Municipal, diante da extrapolação 

do limite com as despesas de pessoal supracitadas, no sentido de que adote as 

providências para a recondução das despesas de  pessoal ao limite definido em lei, sob 

pena de incidência na Lei de Crimes Fiscais (artigo 5º, inciso IV, da Lei Federal nº 

10.028/2000); CONSIDERANDO que os demais apontamentos do Relatório de Auditoria 

requerem providências e correções, sendo passíveis de Determinação; 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 março de 2016, EMITIR Parecer Prévio 

recomendando à Câmara Municipal de Caetés a APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, 

das contas do Prefeito, Sr. Armando Duarte de Almeida, relativas ao exercício 

financeiro de 2013, de acordo com o disposto nos artigos 31, §§ 1º e 2º, da Constituição 

do Brasil, e 86, § 1º, inciso III, da Constituição Estadual e do artigo 2º, inciso II, da Lei 

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

Pernambuco), 

(...) 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS PROCESSO TCE-PE Nº 1500694-

3 SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/06/2017 RECURSO ORDINÁRIO 

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS INTERESSADO: Sr. JOSÉ 

QUEIROZ DE LIMA ADVOGADOS: Drs. BERNARDO DE LIMA BARBOSA FILHO 

OAB/PE Nº 24.201, E JAMERSON LUIGGI VILA NOVA OAB/PE Nº 37.796 RELATOR: 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL 

PLENO ACÓRDÃO T.C. Nº 0665/17 VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo 

TCE-PE nº 1500694-3, REFERENTE AO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS AO PARECER PRÉVIO EMITIDO SOBRE AS 

CONTAS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Sr. JOSÉ QUEIROZ DE 

LIMA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2011 (PROCESSO TCE-PE Nº 1240103-1), 

ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, nos 
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termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão, CONSIDERANDO a 

tempestividade e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 

52, § 1º, artigo 77, inciso I e § 4º, artigo 78, § 1º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado; CONSIDERANDO os termos do recorrente, da defesa e o Parecer do MPCO, o 

qual não acolhem em função das razões postas no Relatório e voto do Relator; 

CONSIDERANDO que a omissão previdenciária verificada é referente ao exercício de 

2011, para o qual esta mesma Corte firmou posição no sentido de não aproveitá-la para 

fins de rejeição das contas; CONSIDERANDO que a falha relacionada à abertura de 

crédito suplementar foi considerada sanada; CONSIDERANDO que restaram apenas as 

irregularidades relacionadas à realização de dívidas de curto prazo sem lastro 

financeiro, assim como o elevado déficit financeiro para o exercício seguinte, Em, 

preliminarmente, CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE 

PROVIMENTO, mantendo o Parecer Prévio que recomendou à Câmara Municipal de 

Caruaru a aprovação com ressalvas, das contas do Prefeito, Sr. José Queiroz de Lima, 

relativas ao exercício de 2011. 

Recife, 29 de junho de 2017. 

 

INCLUSIVE, O RESPEITO AOS PRECEDENTES FOI NORMATIZADO 

ATRAVÉS DO ARTIGO 926 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICÁVEL 

TAMBÉM NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, O QUAL ESTABELECE A NECESSIDADE 

DOS TRIBUNAIS RESPEITAREM A SUA JURISPRUDÊNCIA, DE MODO A MANTÊ-

LA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE: 

 

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 

íntegra e coerente. 

 

Sobre o tema, em recente artigo publicado pelo Ministro do STF Luís Roberto 

Barroso e pela professora Patrícia Perrone Campos Mello, intitulado “TRABALHANDO 

COM UMA NOVA LÓGICA: A ASCENSÃO DOS PRECEDENTES NO DIREITO 

BRASILEIRO”, os autores enaltecem a necessidade de observância ao sistema de 

precedentes, para que se possa prestigiar a razoável duração do processo, a segurança 

jurídica, a igualdade e a eficiência, nos termos dos trechos abaixo transcritos1: 

 

“(...)  

Três valores principais justificam a adoção de um sistema de precedentes normativos 

ou vinculantes: a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência. A obrigatoriedade de 

observar as orientações já firmadas pelas cortes aumenta a previsibilidade do direito, 

torna mais determinadas as normas jurídicas e antecipa a solução que os tribunais darão 

a determinados conflitos. O respeito aos precedentes constitui um critério objetivo e pré-

determinado de decisão que incrementa a segurança jurídica. A aplicação das mesmas 

soluções a casos idênticos reduz a produção de decisões conflitantes pelo Judiciário e 

assegura àqueles que se encontram em situação semelhante o mesmo tratamento, 

promovendo a isonomia. 

 

                                                           
1 BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone Campos: Trabalhando com uma Nova Lógica: a 

Ascensão dos Precedentes no Direito Brasileiro. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/artigo-trabalhando-logica-ascensao.pdf. Acesso em 23.01.2020.  
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Por fim, o respeito aos precedentes possibilita que os recursos de que dispõe o Judiciário 

sejam otimizados e utilizados de forma racional. Se os juízes estão obrigados a observar 

os entendimentos já proferidos pelos tribunais, eles não consumirão seu tempo ou os 

recursos materiais de que dispõem para redecidir questões já apreciadas. 

Consequentemente, utilizarão tais recursos na solução de questões inéditas, que ainda 

não receberam resposta do Judiciário e que precisam ser enfrentadas. A observância dos 

precedentes vinculantes pelos juízes, mesmo que não concordem com eles, reduz, ainda, 

o trabalho dos tribunais, que não precisam reexaminar e reformar as decisões divergentes 

dos entendimentos que já pacificaram.  

 

Tal ambiente contribui para a redução do tempo de duração dos processos, desestimula 

demandas aventureiras e reduz a litigiosidade. Tem ainda o condão de minimizar a 

sobrecarga experimentada pelas cortes e a aumentar a credibilidade e legitimidade do 

Judiciário, que são comprometidas pela demora na entrega da prestação jurisdicional e 

por aquilo que a doutrina convencionou chamar de jurisprudência lotérica: a produção 

de decisões díspares, conferindo tratamento desigual a jurisdicionados em situações 

idênticas, muitas vezes até em um mesmo tribunal. 

(...)” 

 

Diante das decisões acima citadas, e da importância do sistema de precedentes, 

conforme ressaltado no artigo acima, esta Corte de Contas deve adotar, para o caso em 

análise, as decisões anteriormente proferidas, em estrito cumprimento aos Princípios da 

Segurança Jurídica, da Coerência entre as decisões do TCE/PE, da Isonomia e da Eficiência.  

3.5. Da Despesa Total com Pessoal (Item 5.1) 

 

A. DO HISTÓRICO DA DTP NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ 

 

Inicialmente, convém destacar que, em 2017, o Defendente havia adequado das 

despesas com pessoal ao limite imposto pela LRF. De acordo com o RA da PC GOV de 2017 

de Santa Maria do Cambucá – DOC. 03, no 1ºQD de 2017, a DTP era de 54,83% e no 2ºQD de 

2017, a DTP era de 54,51%.  

 

E, após deduzidos os terços de férias pagos no período, a DTP, em 2017, 

comportou-se da seguinte forma:  

 

 1° Quadrimestre de 2017: 54,04% 

 2° Quadrimestre de 2017: 53,74% 

 3° Quadrimestre de 2017: 57,00% 

 

No entanto, no 3ºQD de 2017, o Defendente descumpriu o limite de 54% imposto 

pela LRF. Esta elevação nas despesas com pessoal deveu-se à queda da receita corrente 

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. 04.  
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E, ainda, QUANDO COMPARADO O 2º QUADRIMESTRE DE 2017 COM O 

3º QUADRIMESTRE DE 2017, VERIFICA-SE QUE HOUVE UMA QUEDA DA RECEITA 

CORRENTE LÍQUIDA DE R$ 1.390.789,20, JÁ QUE PASSOU DE R$ 28.936.804,61 PARA 

R$ 27.546.015,41, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SICONFI ORA ANEXADOS – 

DOC. 07. OU SEJA, O DESCUMPRIMENTO OCORRIDO NO 3º QD DE 2017 DEVEU-SE 

À QUEDA DAS RECEITAS MUNICIPAIS. 

 

Neste caso, o Defendente teria o prazo de 2 quadrimestres para readequar as 

despesas com pessoal ao limite imposto pela LRF, sendo, pelo menos, 1/3 reduzido até o 

final do 1º QD de 2018 e o remanescente até o final do 2º QD de 2018, nos termos do artigo 23 

da LRF.  

 

Ocorre que, desde o início do exercício de 2018, o Município de Santa Maria do 

Cambucá encontrava-se em situação emergencial, decorrente da estiagem, conforme 

Decreto Estadual nº 45.570/2018, expedido em janeiro/2018, e Decreto Estadual nº 

46.300/2018, expedido em julho/2018 – DOC. 05.   

 

Portanto, AO LONGO DE TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, OS 

PRAZOS PARA READEQUAR AS DESPESAS COM PESSOAL, AO LIMITE IMPOSTO 

PELA LRF, ENCONTRAVAM-SE SUSPENSOS, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 66 DA LRF: 

 

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 

Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos 

Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação: 

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 

23, 31 e 70; 

 

Portanto, não necessariamente o Defendente teria que readequar as despesas com 

pessoal, ao limite imposto pela LRF, a final do exercício de 2018, motivo pelo qual não pode 

ser penalizado em decorrência desta inconsistência, embora tenha adotado medidas para 

redução, tanto que, quadrimestre por quadrimestre, as despesas com pessoal foram 

reduzidas.  

 

B. DA ADOÇÃO DE MEDIDAS, AO LONGO DE 2018, PARA READEQUAR AS 
DESPESAS COM PESSOAL AO LIMITE IMPOSTO PELA LRF 

 

Ademais, embora suspensos os prazos para readequação ao longo de 2018, 

convém destacar que, segundo o Relatório de Auditoria, a DTP do Município de Santa Maria 

do Cambucá, ao longo de 2018, obteve o seguinte comportamento: 

 

 1º quadrimestre de 2018: 57,72%;  

 2º quadrimestre de 2018: 56,48%;  
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 3º quadrimestre de 2018: 56,23%.  

 

Ou seja, DESDE O 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ORA AUDITADO 

QUE AS DESPESAS COM PESSOAL FORAM REDUZIDAS. Tal fato demonstra, de 

forma inequívoca, que o Defendente adotou medidas de contenção das despesas dessa 

natureza, bem como a boa-fé por parte do Prefeito Municipal para viabilizar o 

cumprimento da LRF.  

 

Inclusive, esta Corte de Contas, em recentes julgados, opinou pela aprovação, 

ainda que com ressalvas, das contas analisadas, levando em consideração o esforço fiscal por 

parte dos Prefeitos Municipais, embora não atingindo o limite exigido pela LRF: 

 

PROCESSO TCE-PE N° 15100097-9 RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES 

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo EXERCÍCIO: 2014 UNIDADE 

JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal do Moreno INTERESSADOS: Adilson Gomes 

da Silva Filho EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES (OAB 30630-PE) ORGÃO 

JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO 

CARLOS NEVES PARECER PRÉVIO Decidiu, à unanimidade, a SEGUNDA CÂMARA 

do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 

03/10/2019, CONSIDERANDO os termos do Relatório de Auditoria (doc. 59), da Defesa 

apresentada (doc. 107) e da Nota Técnica de Esclarecimento (doc. 109); 

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 a extrapolação do limite de Despesa Total 

com Pessoal (DTP), tendo esta alcançado o percentual de 70,95% da Receita Corrente 

Líquida do Município no 3 quadrimestre de 2014, contrariando o artigo 20, inciso III, 

alínea “b”, o da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); CONSIDERANDO que o Chefe 

do Poder Executivo Municipal, ao longo do exercício de 2014, em que pese ter adotado 

medidas de contenção dos gastos com pessoal, estas se mostraram insuficientes para o 

reenquadramento legal da DTP, nos moldes previstos no artigo 23 da Lei 

Complementar n 101/2000, estando a Prefeitura acima o do limite legal desde o 

exercício de 2013; CONSIDERANDO a inexistência de saldo financeiro suficiente à 

quitação de Restos a Pagar, demonstrado pela Liquidez Imediata e Corrente abaixo de 1, 

no final do exercício (déficit financeiro de R$ -5.401.912,50), afetando o equilíbrio das 

contas públicas e, portanto, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO as divergências e inconsistências contábeis identificadas pela 

auditoria em alguns demonstrativos da presente prestação de contas, comprometendo a 

fidedignidade de suas informações e contrariando os artigos 85 e 89 da Lei Federal n 

4.320/64; o CONSIDERANDO a aplicação de recursos do FUNDEB para o pagamento 

das despesas inscritas em Restos a Pagar, sem lastro financeiro para tanto; Acesse em: 

https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d40a33b-667d-

4fe7-a046-b491c1c29ea7 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DEODATO 

SANTIAGO DE ALENCAR BARROS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CONSIDERANDO a não 

disponibilização em sítio eletrônico de documentos exigidos pela Lei de Acesso à 

Informação (LAI) e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ferindo o Princípio da 

Transparência; CONSIDERANDO a ausência do Plano Municipal de Saneamento Básico 
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– PMSB, contrariando o art. 9 , inciso I, da Lei Federal n 11.445/07; o o CONSIDERANDO 

que as irregularidades apontadas pela auditoria também 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, 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 Moreno a aprovação 

com ressalvas das contas do(a) Sr(a). Adilson Gomes Da Silva Filho, relativas ao 

exercício financeiro de 2014. 

 

Diante do exposto, o Defendente pugna pela aplicação das decisões acima citadas 

ao caso em discussão, especialmente levando-se em consideração o esforço fiscal por parte de 

ALEX ROBEVAN para reduzir as despesas com pessoal ao longo de 2018.  

 

C. DA READEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2019 

 

Não obstante o esforço fiscal, por parte do Defendente, ao longo do exercício 

de 2018, com a redução, quadrimestre por quadrimestre, das despesas com pessoal, JÁ 

NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 OS GASTOS DESSA NATUREZA 

FORAM READEQUADOS AO LIMITE IMPOSTO PELA LRF.  

 

Nestes termos, de acordo com a documentação ora apresentada, relativa aos 

relatórios obtidos do SICONFI, tem-se que a DTP/RCL de 2019 comportou-se da seguinte 

forma – DOC. 06: 

 

 1º quadrimestre de 2019: 55,44%;  

 2º quadrimestre de 2019: 53,02%;  

 3º quadrimestre de 2019: 50,35%.  

 

NESTES TERMOS, O DEFENDENTE ADEQUOU AS DESPESAS COM 

PESSOAL JÁ NO EXERCÍCIO SEGUINTE AO ORA AUDITADO. Neste caso, a 

inconsistência quanto às despesas com pessoal, no caso em análise, não poderiam justificar a 

desaprovação das presentes contas, seja porque, ao longo de 2018, a DTP foi reduzida 

quadrimestre por quadrimestre, seja porque foi adequada já no exercício seguinte.  

 

D. DA ÚNICA IRREGULARIDADE REMANESCENTE E DA APLICAÇÃO DOS 
PRECEDENTES DESTA CORTE DE CONTAS  

 

Ademais, esta Corte de Contas já assentou, em diversos julgados, que, 

remanescendo inconsistências apenas com relação aos gastos com pessoal, 

como no caso em apreço, não há falar em opinativo pela rejeição das contas, 

devendo estas decisões serem aplicadas ao caso ora em discussão, em atenção 

aos Princípios da Isonomia, Segurança Jurídica e Coerência.   
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Em recentíssimo julgado, cuja sessão ocorreu na data de 17/10/2019, 

esta Corte de Contas opinou pela aprovação, com ressalvas, da Prestação de 

Contas de Governo do Município de Jatobá, exercício de 2017 (proc. 18100459-

8), quando apenas remanesceram inconsistências em relação à DTP.  

 

No mesmo sentido, na data de 15/10/2019, foi publicado o parecer 

prévio que opinou pela regularidade, com ressalvas, da Prestação de Contas 

de Governo do Município de São Vicente Férrer, relativo ao exercício de 2014, 

quando também remanesceu como única irregularidade as despesas com 

pessoal: 

 

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 São Vicente Ferrer a aprovação com ressalvas das contas 

do(a) Sr(a). Flávio Travassos Régis De Albuquerque, Prefeito relativas ao exercício 

financeiro de 2014. 

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

ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, ou quem vier a 

sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado, se houver, a medida a seguir 

relacionada: 

(...) 

6. Adotar providências voltadas à recondução da despesa total com 

pessoal (DTP) ao patamar máximo fixado pelo art. 20, inciso III, 

alínea “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

De igual modo, veja-se a decisão abaixo, em que o Tribunal Pleno desta 

Corte de Contas proveu o recurso ordinário interposto pelo Município de 

Sairé (proc. 15100103-3RO001), para opinar pela regularidade das contas de 

governo de 2014:  

 

ACÓRDÃO Nº 1443 / 19 

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 15100103- 

0RO001, ACORDAM, por maioria, os Conselheiros do PLENO do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco, que integra o presente Acórdão, CONSIDERANDO que o 

Município cumpriu os limites constitucionais e legais, com exceção do limite das 

despesas com pessoal, quando atingiu o percentual de 

61,71% no 3° quadrimestre de 2014; CONSIDERANDO que o Interessado adotou medidas 

para reduzir as despesas com pessoal, visto que no 1° quadrimestre de 2014 era de 67,08% 

e conseguiu reduzir 5,37%; CONSIDERANDO que as demais irregularidades são 

insuficientes para macular as contas e ensejam apenas recomendações/determinações; 

CONSIDERANDO a Jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos processos 
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TCE-PE N° 17100039-0, TCE-PE N° 15100081-5 e TCE-PE N° 16100079-4; Em, 

preliminarmente, CONHECER do presente Recurso Ordinário e, no mérito, DARLHE 

PROVIMENTO PARCIAL para emissão do Parecer Prévio recomendando à Câmara 

Municipal de Sairé a aprovação, com ressalvas, das contas do Prefeito relativas ao 

exercício financeiro de 2014, mantendo os demais termos da deliberação atacada. 

 

O mesmo se afirme em relação ao julgamento do processo 16100100-2, relativo à 

prestação de contas de governo de Caruaru, ano 2015, publicado em 23/07/2019, em que o 

TCE/PE emitiu parecer prévio pela aprovação das contas quando as despesas com pessoal 

encontravam-se acima dos 54%, mas na casa dos 50%, nos termos do trecho do voto 

vencedor, proferido pelo Douto Conselheiro Luiz Arcoverde:  

 

“E resta, como falei, a fronteira tênue aí seria em relação à despesa total com pessoal. 

Durante todo o exercício, a despesa com pessoal esteve desenquadrada. Ao final de 2014, 

no terceiro quadrimestre, a despesa com pessoal estava em 60.94%; ao longo do 

exercício de 2015, que é este que estamos em análise, foi de 54.76%, no primeiro 

quadrimestre; 55.97%, no segundo; 55.31%, no terceiro, ou seja, um pouco acima do 

limite de 54%. No primeiro quadrimestre de 2016 retornou ao limite. 

 

Então, diante dessa situação concreta de ter, em relação ao anterior, havido uma 

redução do comprometimento e, em relação ao primeiro quadrimestre seguinte, teria 

retornado ao limite, e por se tratar, na minha análise, da única irregularidade que resta, 

entendo também insuficiente para motivar a rejeição das contas. 

 

Então, diante dessas considerações que faço, o meu voto de divergência é para que se 

emita parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Caruaru a aprovação com 

ressalvas das contas do Prefeito José Queiroz, no exercício de 2015”.  

 

E, no mesmo sentido, os precedentes abaixo citados, relativos às prestações de 

contas de Moreno (Prestação de Contas de Governo de 2014 - 15100097-9), de Santa Maria do 

Cambucá (Prestação de Contas de Governo de 2015 - 16100047-2) e de Caetés (Prestação de 

Contas de Governo de 2016 - 17100107-2RO001): 

 

Decidiu, à unanimidade, a SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 03/10/2019, CONSIDERANDO os termos 

do Relatório de Auditoria (doc. 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 a extrapolação do 

limite de Despesa Total com Pessoal (DTP), tendo esta alcançado o percentual de 70,95% 

da Receita Corrente Líquida do Município no 3 quadrimestre de 2014, contrariando o 

artigo 20, inciso III, alínea “b”, o da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 

CONSIDERANDO que o Chefe do Poder Executivo Municipal, ao longo do exercício de 

2014, em que pese ter adotado medidas de contenção dos gastos com pessoal, estas se 

mostraram insuficientes para o reenquadramento legal da DTP, nos moldes previstos no 

artigo 23 da Lei Complementar n 101/2000, estando a Prefeitura acima o do limite legal 

desde o exercício de 2013; CONSIDERANDO a inexistência de saldo financeiro suficiente à 
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quitação de Restos a Pagar, demonstrado pela Liquidez Imediata e Corrente abaixo de 1, 

no final do exercício (déficit financeiro de R$ -5.401.912,50), afetando o equilíbrio das 

contas públicas e, portanto, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO as divergências e inconsistências contábeis identificadas pela auditoria 

em alguns demonstrativos da presente prestação de contas, comprometendo a 

fidedignidade de suas informações e contrariando os artigos 85 e 89 da Lei Federal n 

4.320/64; o CONSIDERANDO a aplicação de recursos do FUNDEB para o pagamento das 

despesas inscritas em Restos a Pagar, sem lastro financeiro para tanto; CONSIDERANDO a 

não disponibilização em sítio eletrônico de documentos exigidos pela Lei de Acesso à 

Informação (LAI) e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ferindo o Princípio da 

Transparência; CONSIDERANDO a ausência do Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB, contrariando o art. 9 , inciso I, da Lei Federal n 11.445/07; o CONSIDERANDO que 

as irregularidades apontadas pela auditoria também 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, 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 Moreno a aprovação com ressalvas das 

contas do(a) Sr(a). Adilson Gomes Da Silva Filho, relativas ao exercício financeiro de 

2014. 

 

Decidiu, por maioria, a PRIMEIRA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 22/05/2018, 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 aprovação com ressalvas das contas do(a) Sr(a). Alex Robevan De Lima, 

relativas ao exercício financeiro de 2015. 

 

ACÓRDÃO Nº 1259 / 19 

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 17100107-2RO001, 

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

de Pernambuco, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão, 

CONSIDERANDO os termos do Parecer do MPCO de nº 336/2019, emitido nestes autos; 

CONSIDERANDO que a deliberação recorrida restou fundamentada, unicamente, no 

apontamento acerca das Despesas com Pessoal, cujo registro é no sentido de que tais 

despesas se mantiveram acima do limite definido pelo artigo 20, inciso III, letra "b", da Lei 
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de Responsabilidade Fiscal (LRF) durante todo o exercício; CONSIDERANDO que, com o 

prazo em dobro previsto no art. 66 da LRF, a recondução da despesa do total com pessoal 

(DTP) ao limite máximo fixado pelo art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal (54%) 

somente seria exigível ao final do 1º quadrimestre de 2017, exercício seguinte ao 

analisado na presente Prestação de Contas; CONSIDERANDO que a única 

irregularidade caracterizada nos autos, em verdade, é a não redução de 1/3 do excesso de 

despesas de pessoal no 2º quadrimestre do exercício de 2016; CONSIDERANDO os 

Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade; CONSIDERANDO a 

jurisprudência deste Tribunal (Processo TCE-PE nºs 1506886-9 e 16100124-5); Em, 

preliminarmente, CONHECER do presente Recurso Ordinário e, no mérito, DARLHE 

PROVIMENTO, emitindo Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Caetés 

a APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, das contas de governo do Prefeito, Sr. Armando 

Duarte de Almeida, relativas ao exercício financeiro de 2016. 

 

Diante do exposto, e levando-se em consideração o novo entendimento firmado 

por esta Corte de Contas, o Defendente pleiteia pela aplicação dos precedentes acima citados 

ao caso em discussão, de modo que seja emitido parecer prévio pela aprovação, com 

ressalvas, das presentes contas de governo, uma vez que a única irregularidade 

remanescente refere-se às despesas com pessoal.  

 

3.6. Inscrição de Restos a Pagar Processados, e não processados, sem que houvesse 

disponibilidade de recursos, vinculados ou não vinculados, para o seu custeio (Item 5.4)  

 

A equipe técnica de auditoria aponta que foram inscritos restos a pagar, 

processados e não processados, sem a existência de disponibilidade suficiente para o 

posterior pagamento, ou seja, sem lastro financeiro, conforme item 5.4 do Relatório de 

Auditoria. 

 

Ocorre que a existência de tal inconsistência, por si só, não justifica a emissão 

de parecer prévio pela rejeição das presentes contas, até mesmo porque o exercício 

financeiro sob análise não refletiu como último ano do mandato eletivo do defendente 

para aplicação da proibição de que trata o artigo 42, da LRF. 

 

E, sobre este tema, vejam-se os posicionamentos da jurisprudência: 

 

PROCESSO TCE-PE N° 18100862-2 RELATOR: CONSELHEIRO RANILSON RAMOS 

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 

JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Itacuruba INTERESSADOS: Bernardo de 

Moura Ferraz DANIEL GOMES DE OLIVEIRA (OAB 34500-PE) ORGÃO JULGADOR: 

PRIMEIRA CÂMARA PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO CARLOS NEVES 

PARECER PRÉVIO Decidiu, à unanimidade, a PRIMEIRA CÂMARA do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 18/02/2020, 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Lei Orçamentária Anual não atende à legislação; 

CONSIDERANDO que o Município não tem capacidade de honrar imediatamente ou no 

curto prazo seus compromissos de até 12 meses; CONSIDENRANDO a inscrição de 

Restos a Pagar Processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que 
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houvesse disponibilidade de caixa; CONSIDERANDO as falhas na elaboração de 

demonstrativos contábeis; CONSIDERANDO que a única irregularidade de maior 

gravidade foi o descumprimento do percentual da despesa com pessoal e há 

jurisprudência em casos semelhantes (Processo TCE-PE nº 16100047-2, Processo TC nº 

1302449-8); CONSIDERANDO que as demais irregularidades apontadas pela Auditoria 

não causaram dano ao Erário nem têm o condão de ensejar a rejeição das presentes 

contas; CONSIDERANDO que foram cumpridos todos os limites constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO os princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade; Bernardo 

De Moura Ferraz: 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 Itacuruba a aprovação com ressalvas das contas 

do(a) Sr(a). Bernardo De Moura Ferraz, relativas ao exercício financeiro de 2017. 

 

PROCESSO TCE-PE N° 17100113-8 RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS 

FLÁVIO TENÓRIO DE ALMEIDA MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - 

Governo EXERCÍCIO: 2016 UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de 

Cortês INTERESSADOS: Jose Genivaldo dos Santos WALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA 

COUTO (OAB 24224-D-PE) JAMERSON LUIGGI VILA NOVA MENDES (OAB 37796-

PE) PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA (OAB 00149-PE) ORGÃO JULGADOR: 

SEGUNDA CÂMARA PARECER PRÉVIO Decidiu, por maioria, a SEGUNDA CÂMARA 

do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 

12/12/2019, CONSIDERANDO que o presente processo trata de auditoria realizada nas 

contas de governo; CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria (doc.54) e a Nota Técnica 

de Esclarecimento (doc.78) elaborados pela Gerência de Contas de Governos Municipais; 

CONSIDERANDO os termos da defesa (doc.66) apresentada pelo interessado (docs. 66 e 

79); CONSIDERANDO que os valores não recolhidos ao Regime Próprio de Previdência e 

ao Regime Geral de Previdência são ínfimos, não tendo o condão de macular as contas de 

governo; 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 Cortês a aprovação com ressalvas das contas do(a) Sr(a). Jose Genivaldo 

Dos Santos, relativas ao exercício financeiro de 2016. RECOMENDAR, com base no 

disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600 /2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura 

Municipal de Cortês, ou a quem o suceder, que atenda as medidas a seguir 

relacionadas: Evitar a previsão na LOA de receitas e despesas totais em valores 

superestimados não correspondentes à real capacidade de arrecadação e dispêndio do 

Município; Abster-se de incluir na LOA a previsão de um limite exagerado para a 

abertura de créditos suplementares, descaracterizando a concepção da peça orçamentária 

como um instrumento de planejamento; 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Diligenciar para que o 

município tenha capacidade de honrar seus compromissos de curto prazo; Providenciar o 

registro, em conta redutora, de Provisão para Perdas de Dívida Ativa no Balanço 

Patrimonial; Evitar que ocorra a inscrição de Restos a Pagar não Processados a serem 

custeados com recursos vinculados sem que haja disponibilidade de caixa; 

 

Pelo exposto, deve esta Corte de Contas aplicar, ao caso em discussão, os 

Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, para emitir opinativo pela regularidade 
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a Prestação de Contas em apreço. 

 

3.7. Realização de despesas com recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, em 
montante acima da receita recebida no exercício (Item 6.3) 

 

No que se refere a este ponto, o RA menciona que o Município de Santa Maria do 

Cambucá, no exercício de 2018, cumpriu a exigência quanto ao limite máximo de 5% dos 

recursos do FUNDEB para utilização no exercício seguinte. No entanto, o RA aponta que “o 

Apêndice IX evidencia também a realização de despesas no Fundo sem lastro financeiro, no 

montante de R$ 186.454,99.” 

 

Ocorre que tal inconsistência possui cunho formal e jamais poderia justificar a 

emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas. Tanto assim que o próprio 

Relatório de Auditoria menciona que a ocorrência de tal fato não poderia se caracterizar 

como irregularidade grave. Isto porque, às fls. 61, expressamente menciona que  

 

“Assim, considerando o disposto acima, é recomendável que o gestor municipal 

se abstenha de empregar recursos do FUNDEB para o pagamento das despesas 

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 
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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 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 
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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 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 2018, recebam parecer prévio pela aprovação, ainda que com 

ressalvas, afastando-se tal constatação apenas para que conste como recomendações ao 

gestor.  

 

3.8. Da Transparência Pública do Município de Santa Maria do Cambucá (Item 9.1) 

 

Em relação a este ponto, o RA menciona que “no exercício de 2018, a Prefeitura 

Municipal de Santa Maria do Cambucá obteve o nível de transparência Moderado”. Ocorre 

que a presente prestação de contas não pode ser julgada irregular com base neste fato, uma 

vez que o Defendente vem melhorando, ano a ano, a transparência da gestão.  

 

E, no exercício de 2018, o Defendente manteve o mesmo índice de 

transparência moderado, como informado pelo próprio RA e nos termos do print abaixo: 

 

 
 

Desse modo, é evidente que o Defendente, ao longo de 2018, adotou medidas 

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

foi mantido no nível moderado. Portanto, NÃO HÁ FALAR EM DESÍDIA, POR PARTE 

DO DEFEDENTE, EM RELAÇÃO À GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 
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MUNICIPAL.  

 

Neste caso, 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, inclusive quando o nível de 

transparência era crítico e insuficiente, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO:  

 

PROCESSO TCE-PE N° 18100752-6 RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES 

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas – Governo EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 

JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Granito INTERESSADOS: João Bosco 

Lacerda de Alencar LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS (OAB 20189-PE) ORGÃO 

JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO 

CARLOS NEVES PARECER PRÉVIO Decidiu, à unanimidade, a PRIMEIRA CÂMARA 

do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 

18/02/2020, João Bosco Lacerda De Alencar: CONSIDERANDO os termos do Relatório 

de Auditoria (doc. 78) e da defesa apresentada (doc. 85); CONSIDERANDO as falhas de 

controle constatadas, desde o planejamento governamental à execução orçamentária e 

financeira, contrariando as normas de controle orçamentário, financeiro e patrimonial, 

em especial os artigos 85 e 89 da Lei Federal n 4.320/64; o CONSIDERANDO que o 

Poder Executivo municipal não disponibilizou integralmente para a sociedade o 

conjunto de informações exigido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), na Lei 

Complementar n 131/2009, na Lei n 12.527/2011 (Lei de o o Acesso à Informação - LAI) e 

na Constituição Federal, apresentando nível de transparência “Crítico”, conforme 

aplicação de metodologia de levantamento do Índice de Transparência dos Municípios 

de Pernambuco (ITM-PE); 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, 

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 Granito a aprovação com ressalvas das contas do(a) Sr(a). João Bosco 

Lacerda De Alencar, Prefeito, relativas ao exercício financeiro de 2017 

 

PROCESSO TCE-PE N° 18100546-3 RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO 

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 

JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Timbaúba INTERESSADOS: Ulisses Felinto 

Filho EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES (OAB 30630-PE) ORGÃO JULGADOR: 

SEGUNDA CÂMARA PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO CARLOS NEVES 

PARECER PRÉVIO Decidiu, à unanimidade, a SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 17/12/2019, 

CONSIDERANDO que o presente processo trata de auditoria realizada nas contas de 

governo; CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria elaborado pela Gerência de Contas 
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de Governos Municipais-GEGM; CONSIDERANDO os termos da defesa apresentada 

pelo interessado; CONSIDERANDO que, embora o interessado tenha descumprido o 

limite para a Despesa Total com Pessoal a partir do 2º quadrimestre do exercício, dispõe 

de prazo para o reenquadramento, conforme prevê o art. 23 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal; CONSIDERANDO o descumprimento do limite mínimo de 25% da receita 

vinculável na manutenção e desenvolvimento do ensino, embora em percentual pouco 

significativo para macular as contas, ficando apenas 0,34% abaixo do limite estabelecido 

pelo art. 212 da Constituição Federal; CONSIDERANDO o cumprimento dos demais 

limites legais e constitucionais; CONSIDERANDO o recolhimento integral das 

contribuições previdenciárias devidas ao RGPS e ao RPPS; CONSIDERANDO que o 

Executivo Municipal apresentou nível de transparência classificado como Insuficiente, 

conforme aplicação da metodologia de levantamento do ITMPE; CONSIDERANDO, 

entretanto, que houve uma melhora no nível de transparência em relação ao exercício 

anterior e, já no exercício seguinte, o Executivo passou a atingir a classificação no nível 

Desejado; CONSIDERANDO que se tratou do primeiro ano de mandato do interessado à 

frente do Executivo Municipal; 1. 2. 3. 4. 5. CONSIDERANDO os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade; 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 Timbaúba a aprovação com 

ressalvas das contas do(a) Sr(a). Ulisses Felinto Filho, relativas ao exercício financeiro 

de 2017. 

PROCESSO TCE-PE N° 18100263-2 RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO 

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 

JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Toritama INTERESSADOS: Edilson Tavares 

de Lima ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA PRESIDENTE DA SESSÃO: 

CONSELHEIRO CARLOS NEVES PARECER PRÉVIO Decidiu, à unanimidade, a 

SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão 

Ordinária realizada em 17/12/2019, CONSIDERANDO que o presente processo trata de 

auditoria realizada nas contas de governo; CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria 

elaborado pela Gerência de Contas de Governos Municipais-GEGM; CONSIDERANDO 

os termos da defesa apresentada pelo interessado; CONSIDERANDO que, embora o 

Executivo Municipal estivesse descumprindo o limite para a Despesa Total com Pessoal 

no início da gestão, houve a redução em mais de um terço do percentual excedente no 2º 

quadrimestre do exercício, sendo respeitado o prazo estabelecido no art. 23 c/c art. 66 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal; CONSIDERANDO que o interessado dispunha de prazo 

para reenquadramento da Despesa Total com Pessoal ao limite estabelecido na LRF, 

devendo essa análise ser realizada nas auditorias do exercício seguinte; 

CONSIDERANDO o cumprimento dos demais limites legais e constitucionais; 

CONSIDERANDO que o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas 

ao RGPS; CONSIDERANDO que o Executivo Municipal apresentou nível de 

transparência classificado como Moderado, conforme aplicação da metodologia de 

levantamento do ITMPE; CONSIDERANDO que se tratou do primeiro ano de mandato 

do interessado à frente do Executivo Municipal; CONSIDERANDO os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade; 1. 2. 3. 4. 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 ; 
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EMITIR Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Toritama a aprovação 

com ressalvas das contas do(a) Sr(a). Edilson Tavares De Lima, relativas ao exercício 

financeiro de 2017. 

 

 

OU SEJA, NÃO HÁ FALAR NA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA 

DESAPROVAÇÃO DAS PRESENTES CONTAS, VISTO QUE O ÍNDICE DE 

TRANSPARÊNCIA, EM 2018, FOI MODERADO. E, NESTE CASO, ESTA CORTE DE 

CONTAS JÁ OPINOU PELA REGULARIDADE DAS CONTAS, CONFORME ABAIXO:  

 

PROCESSO TCE-PE N° 18100297-8 RELATOR: CONSELHEIRA TERESA DUERE 

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 

JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de São Benedito do Sul INTERESSADOS: 

Cláudio José Gomes de Amorim Júnior FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS 

CARACIOLO (OAB 29702-PE) BERNARDO DE LIMA BARBOSA FILHO (OAB 24201-

PE) LAISA XAVIER DE VASCONCELOS (OAB 36931-PE) ORGÃO JULGADOR: 

SEGUNDA CÂMARA PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO MARCOS LORETO 

PARECER PRÉVIO Decidiu, à unanimidade, a SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 05/03/2020, Cláudio 

José Gomes De Amorim Júnior: CONSIDERANDO que o presente processo se refere às 

contas de governo, instrumento através do qual o Chefe do Poder Executivo de qualquer 

dos entes da federação expressa os resultados da atuação governamental no exercício 

financeiro respectivo, apresentadas na forma de contas globais que refletem a situação 

das finanças da unidade federativa, revelando o planejamento governamental, a política 

fiscal e previdenciária; demonstrando os níveis de endividamento, o atendimento ou não 

aos limites previstos para a saúde, educação, despesa com pessoal e repasse ao 

legislativo; bem como o atendimento ou não das normas que disciplinam a transparência 

da administração pública; CONSIDERANDO os termos do Relatório de Auditoria e da 

defesa constantes dos autos; CONSIDERANDO que houve o cumprimento dos valores e 

limites constitucionais e legais, bem como o recolhimento integral das contribuições 

previdenciárias de 2017 ao Regime Geral de Previdência e ao Regime Próprio de 

Previdência, com a exceção encontrada no descumprimento do limite de gastos com 

pessoal ; CONSIDERANDO as demais falhas apontadas no Relatório de Auditoria 

relativas às distorções na Lei Orçamentária Anual - LOA (Item 2.); as falhas nos registros 

e no controle contábil (Item 3.)., a incapacidade de pagamento imediato ou no curto prazo 

de seus compromissos de até 12 meses (Item 3.5); Empenhar e vincular despesas aos 

recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, em montante acima da receita recebida no 

exercício (Item 6.3), Inscrição de Restos a Pagar, Processados e não Processados, sem que 

houvesse disponibilidade de recursos, vinculados ou não vinculados, para seu custeio 

(Item 5.4); Agravamento do desequilíbrio financeiro do 1. 2. 3. 4. Plano Financeiro do 

RPPS e Plano Previdenciário do RPPS em desequilíbrio atuarial (Item 8.) e deficiente 

transparência do Poder Executivo que apresentou nivel moderado do ITMPE (Item 9.); 

(...) 

CONSIDERANDO que cabe a aplicação no caso concreto dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os postulados da segurança jurídica e 

da uniformidade dos julgados; CONSIDERANDO que os demais apontamentos 

registrados pela Auditoria, no contexto em análise apresentam menor gravidade e são 
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incapazes de, por si sós, macular as presentes contas, devendo ser encaminhados ao 

campo das determinações para a adoção de medidas com vistas a correção das falhas 

em exercícios futuros; 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 São Benedito do Sul a aprovação com ressalvas 

das contas do(a) Sr(a). Cláudio José Gomes De Amorim Júnior, relativas ao exercício 

financeiro de 2017. 

 

PROCESSO TCE-PE N° 18100477-0 RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO 

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo EXERCÍCIO: 2017 UNIDADE 

JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Ingazeira INTERESSADOS: Lino Olegario 

de Morais ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA PRESIDENTE DA SESSÃO: 

CONSELHEIRO CARLOS NEVES PARECER PRÉVIO Decidiu, à unanimidade, a 

SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão 

Ordinária realizada em 17/12/2019, CONSIDERANDO que o presente processo trata de 

auditoria realizada nas contas de governo; CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria 

elaborado pela Gerência de Contas de Governos Municipais-GEGM e os argumentos 

constantes na defesa apresentada; CONSIDERANDO que o valor do duodécimo 

repassado a maior ao Legislativo foi relativamente de pequena monta, equivalendo a 

apenas 0,04% do limite constitucional; CONSIDERANDO o cumprimento dos demais 

limites constitucionais e legais, conforme evidencia o Anexo Único da presente 

deliberação; CONSIDERANDO o recolhimento integral das contribuições previdenciárias 

devidas ao RGPS e ao RPPS, tanto a parte descontada dos servidores quanto à parte 

patronal; CONSIDERANDO que o Executivo Municipal apresentou nível de 

transparência classificado como Moderado; CONSIDERANDO a ocorrência de deficit da 

execução orçamentária e deficit financeiro; CONSIDERANDO a ausência de registro, no 

Balanço Patrimonial, da Provisão para Perdas da Dívida Ativa, em conta redutora, e das 

provisões matemáticas previdenciárias; CONSIDERANDO a incapacidade de pagamento 

imediato dos compromissos de curto prazo; CONSIDERANDO que se tratou do primeiro 

ano de mandato do interessado à frente do Executivo Municipal; CONSIDERANDO os 

princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade; 1. 2. 3. 4. 5. CONSIDERANDO 

que as irregularidades apontadas pela auditoria ensejam recomendações 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, 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 Ingazeira a aprovação com 

ressalvas das contas do(a) Sr(a). Lino Olegario De Morais, relativas ao exercício 

financeiro de 2017. 

 

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 em decorrência da manutenção do nível de 

transparência moderado, especialmente QUANDO INEXISTEM, NOS AUTOS, QUAISQUER 

OUTRAS IRREGULARIDADES GRAVES, QUE JUSTIFICASSEM A DESAPROVAÇÃO.  
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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 2018 do Município de Santa Maria do Cambucá. 

 

Nestes termos,  

Pede Deferimento. 

 

Recife, 12 de março de 2020. 

 

 

 

 

EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES 

OAB/PE Nº 30.360 
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