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INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO

8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 07/05/2020

PROCESSO TCE-PE N° 19100339-6
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO

 Prestação de Contas - GovernoMODALIDADE - TIPO:
 2018EXERCÍCIO:

 Prefeitura Municipal de Santa Maria do CambucáUNIDADE JURISDICIONADA:

INTERESSADOS:

Alex Robevan de Lima
EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES (OAB 30630-PE)

RELATÓRIO

    Tratam os autos da análise das contas de governo do Prefeito do Município de Santa
Maria do Cambucá, Sr. Alex Robevan de Lima, relativas ao exercício de 2018,
apresentada por meio do sistema eletrônico desta Corte de Contas (e-TCEPE), em
atendimento à Resolução TC nº 11/2014, que disciplina a implantação da modalidade
processual prestação de contas em meio eletrônico e dispõe sobre a forma de envio das
prestações de contas anuais de Governo.

    A equipe da Gerência de Contas de Governos Municipais-GEGM elaborou relatório de
auditoria (doc. 66), apontando as falhas verificadas.

        Cumpre destacar que neste processo foram auditados os tópicos discriminados a
seguir, mínimos necessários à emissão do parecer prévio por parte do TCE/PE, na forma
prevista pelo artigo 86, §1º, inciso III, da Constituição Estadual e pelo artigo 2º, inciso II,
da Lei nº 12.600/2004. Os demais atos de gestão e/ou ordenamento de despesas
deverão ser considerados quando da auditoria das prestações de contas vinculadas aos
órgãos e entidades do município.

ORÇAMENTO
FINANÇAS E PATRIMÔNIO
REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA DE VEREADORES
RESPONSABILIDADE FISCAL
EDUCAÇÃO
SAÚDE
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
TRANSPARÊNCIA

 

    Consta no relatório de auditoria tabela discriminando os dados acerca do cumprimento
dos limites legais e constitucionais, com as seguintes informações:
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Área Especificação Valor / Limite 
Legal

Fundamentação 
Legal

Percentual / 
Valor Aplicado

Situação

Duodécimos

Repasse de 
duodécimos à 

Câmara de 
Vereadores

 R$ 1.316.084,62

CF/88,  do caput
art. 29-A 

(redação dada 
pela EC nº 25)

 R$ 1.316.084,64 Cumprimento

Pessoal
Despesa total 
com pessoal.

54% da RCL.
Lei 

Complementar nº 
101/2000, art. 20.

1º Q. 57,72% Descumprimento

2º Q. 56,48% Descumprimento

3º Q. 56,23% Descumprimento

Dívida
Dívida 

consolidada 
líquida – DCL.

120% da RCL.
Resolução nº 40
/2001 do Senado 

Federal.
2,19% Cumprimento

Educação

Aplicação na 
manutenção e 

desenvolvimento 
do ensino.

25% da receita 
vinculável na 
manutenção e 

desenvolvimento 
do ensino.

CF/88 – art. 212. 33,20% Cumprimento

Aplicação na 
remuneração dos 
profissionais do 
magistério da 

educação básica.

60% dos recursos 
do FUNDEB.

Lei Federal nº 
11.494/2007.

83,86% Cumprimento

Saldo da conta do 
FUNDEB ao 

final do exercício.

Até 5% das 
receitas recebidas 

pelo FUNDEB.

Lei Federal nº 
12.494/2007.

0,00% Cumprimento

Saúde
Aplicação nas 

ações e serviços 
públicos de saúde.

15% da receita 
vinculável em 

saúde.

Art. 7º da Lei 
Complementar nº 

141/2012.
25,60% Cumprimento

 

    De acordo com o item 8 do relatório de auditoria, o município não possui regime próprio
de previdência social.

    O relatório de auditoria também apontou, em seu resumo conclusivo, as irregularidades
e deficiências listadas no item 10.1, transcritas a seguir:
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Orçamento (Capítulo 2)

1) LOA com receitas superestimadas, não correspondentes à real capacidade de
arrecadação do Município, resultando em despesas igualmente superestimadas (Item 2.1);

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);

3) 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);

 

Finanças e Patrimônio (Capítulo 3) 

4) Deficit financeiro de R$ 897.057,27, evidenciado no Quadro do Superavit/Deficit do
Balanço Patrimonial (Item 3.1);

5) 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);

 

Responsabilidade Fiscal (Capítulo 5)

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

7) Não recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF (Item
5.1);

8) Reincidente extrapolação do limite de despesa total com pessoal (Item 5.1);

9) 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);

 

Educação (Capítulo 6)

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

 

Transparência (Capítulo 9)
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11) 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).

 

        Devidamente notificado a respeito do relatório de auditoria (docs. 67 e 68), o
interessado, Sr. Alex Robevan de Lima, apresentou sua peça de defesa e a documentação
correlata no sistema eletrônico e-TCE-PE, por meio de seu advogado legalmente habilitado
nos autos (docs. 76 a 88).

 

 

    É o Relatório.

 

VOTO DO RELATOR

    Registre-se, inicialmente, que as contas de governo são o 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. Trata-se de contas globais
que refletem a situação das finanças da unidade federativa, revelando o planejamento
governamental, a gestão fiscal e previdenciária; demonstram os níveis de endividamento,
o atendimento ou não aos limites de gasto mínimo e máximo previstos para a saúde,
educação e com pessoal.

    Por conta disso, o presente processo não deve abranger todos os atos do gestor, mas
apenas as verificações necessárias para emissão de parecer prévio pelo TCE/PE, em
cumprimento ao inciso I do art. 71 (c/c o art. 75) da Constituição Federal, ao art. 86, §1º,
III, da Constituição Estadual, e ao art. 2º, II, da Lei Estadual n.º 12.600/04.

            Em relação ao cumprimento dos limites legais e constitucionais, objeto das contas
de governo sob exame, observo a seguinte situação:

a) Houve o cumprimento do limite de repasse do duodécimo à Câmara de Vereadores;

b) A Dívida Consolidada Líquida – DCL respeitou os limites preconizados pela Resolução
nº 40/2001 do Senado Federal;

c) Houve a aplicação de 33,20% das receitas na manutenção e desenvolvimento do
ensino, em conformidade com a Constituição Federal, art. 212;

d) Aplicação de 83,86% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do
magistério da educação básica, respeitando preceitos da Lei Federal nº 11.494/2007;

e) Saldo da conta do FUNDEB ao final do exercício de acordo com a Lei Federal n° 12.494
/2007, art. 21, § 2º;
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f) Aplicação acima do exigido pela ordem legal nos serviços públicos de saúde, atingindo
o equivalente a 25,60% da receita vinculável, respeitando a Lei Complementar nº 141
/2012, art. 7º;

g) Recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, tanto a
parte patronal quanto a descontada dos servidores;

h) O Poder Executivo apresentou nível de transparência considerado moderado, de
acordo com a aplicação de metodologia de levantamento do ITMPE;

        Em vista da jurisprudência desta Casa, passo à apreciação dos achados mais
relevantes, remetendo ao campo das recomendações da deliberação os demais, que não
se apresentaram capazes de ensejar a rejeição das presentes contas.

 

1. Extrapolação do limite para a Despesa Total com Pessoal

            A equipe técnica constatou que o Poder Executivo extrapolou o limite de 54% para
a Despesa Total com Pessoal-DTP, em relação à Receita Corrente Líquida do município,
previsto no art. 20, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

            De acordo com o relatório de auditoria, o descumprimento ocorreu durante todo o
exercício de 2018 e, no último quadrimestre, a DTP alcançou 56,23% da Receita Corrente
Líquida, extrapolando o limite estabelecido pela LRF, não retornando aos parâmetros
exigidos dentro do prazo estabelecido no art. 23 do mesmo diploma legal.

                       A auditoria ressalta que o Poder Executivo foi regularmente alertado por este
Tribunal de Contas em razão de ter ultrapassado o percentual de 48,6% da RCL (limite de
alerta), ou seja, 90% do limite máximo legal, conforme Ofícios TC/GC03 nº 294/2018, de
30/10/2018, e TC/GC03 nº 64/2019, de 18/03/2019 (doc. 61), nos termos que prescreve o
art. 59, § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000.

                       A defesa alega que, de acordo com a prestação de contas de governo do
exercício 2017, verificou-se a ausência de dedução dos terços de férias pagos no período
e, com a devida regularização, o Executivo Municipal havia se reenquadrado no 2º
quadrimestre de 2017, voltando e descumprir o limite legal no quadrimestre seguinte.

                       Salienta que o descumprimento do limite da DTP no 3º quadrimestre de 2017
deveu-se à queda na RCL de R$ 1.390.789,20 em relação ao quadrimestre anterior.
Acrescenta que este Tribunal já entendeu pela aprovação das contas, com ressalvas, na
hipótese em que o descumprimento do limite da Despesa Total com Pessoal seja a única
irregularidade relevante.

                       Ainda de acordo com a defesa, o município encontrava-se em situação
emergencial desde o início do exercício de 2018, conforme decretos estaduais, afirmando
que, dessa forma, os prazos para readequação da DTP estariam suspensos, nos termos
do art. 66 da LRF.

    Inicialmente, cabe ressaltar que o Sr. Alex Robevan de Lima é o Prefeito do Município
de Santa Maria de Cambucá desde o exercício de 2013, sendo reeleito em 2016 para a
gestão 2017-2020.

        Analisando os autos de processos que tramitaram neste Tribunal, observo que o
descumprimento do limite estabelecido para a DTP vinha ocorrendo desde o 1º semestre
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de 2012, retornando ao limite apenas no 2º quadrimestre de 2017, mas voltando a
descumpri-lo já no 3º quadrimestre de 2017 (vide Processos TCE-PE nº 15100085-2, nº
1560008-7, nº 16100047-2 e 18100493-8). De acordo com o ITD e o Parecer Prévio do
Processo TCE-PE nº 18100493-8 (Prestação de Contas de Governo da Prefeitura
Municipal de Santa Maria do Cambucá, exercício 2017), o desenquadramento teve início
no último quadrimestre de 2017.

            Cumpre frisar que este Tribunal já manifestou entendimento no sentido de que,
caso a única irregularidade relevante nas contas seja o descumprimento do limite máximo
da DTP, estabelecido no art. 20 da LRF, em percentual de menor significância, a rejeição
das contas configuraria uma penalização exagerada, conforme processos TCE-PE nº
16100047-2, nº 16100100-2 e nº 15100097-9.

            Transcrevo, a seguir, trecho do voto divergente proferido pelo Conselheiro Ruy
Harten, que prevaleceu no julgamento do Processo TCE-PE nº 16100047-2 (Prestação de
Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá, exercício de
2015), que resultou na aprovação, com ressalvas, das contas do interessado:

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

 

       Assim, apesar de entender pela manutenção da irregularidade, tendo em vista que o
percentual legal foi extrapolado em apenas 2,23%, sendo esse o único achado relevante,
inclusive havendo uma redução percentual em relação ao exercício anterior, e levando em
consideração o cumprimento dos demais limites legais e constitucionais, com o
recolhimento integral das contribuições previdenciárias, sou forçado a concordar com a
defesa do interessado. Dessa forma, invocando os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, acompanhando o entendimento já manifestado por este Tribunal em
julgados recentes, tenho que a rejeição das contas seria uma penalização muito severa,
como o fato de poder tornar o interessado inelegível por oito anos.
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2. Orçamento, Finanças e Patrimônio

            Com relação aos demais achados, listados nos Capítulos 2 e 3 do relatório de
auditoria, verifico que, em relação ao exercício anterior, houve uma recuperação na
capacidade de pagamento dos compromissos realizáveis em curto prazo, embora ainda
precise melhorar. O déficit financeiro apontado pela equipe técnica também não atingiu
importância relevante para provocar mácula nas contas.

            Diante do exposto, entendo que esses achados são insuficientes, por si sós, para
macular as contas sob análise, devendo ser encaminhados ao campo das determinações
/recomendações, para que sejam procedidas as devidas correções, conforme já se
manifestou este Tribunal em diversos julgamentos (Processos TCE-PE nº 1470040-2,
TCE-PE nº 15100046-3, TCE-PE nº 1401805-6 e TCE-PE nº 1460073-0).

 

VOTO pelo que segue:

1. Prestação de Contas de Governo. Cumprimento
dos limites legais e constitucionais. Recolhimento
integral das contribuições previdenciárias devidas
ao RGPS. Município não possui RPPS. Nível de
transparência pública classificado como
Moderado. DTP descumpriu art. 20 da LRF, sendo
a única irregularidade de maior relevância e o
percentual extrapolado não foi significativo.
Achados remanescentes incapazes de ensejar
mácula às contas apreciadas. Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade. Parecer
Prévio pela Aprovação, com Ressalvas, das
contas.

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

CONSIDERANDO 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 tenha ocorrido o descumprimento do limite para a
Despesa Total com Pessoal, atingindo 56,23% da RCL ao término do exercício, essa foi a
única irregularidade relevante, não sendo suficiente para ensejar a rejeição das presentes
contas;

CONSIDERANDO o cumprimento dos demais limites legais e constitucionais;

CONSIDERANDO o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas ao
RGPS, tanto a parte patronal, quanto a descontada dos servidores;
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1.  

2.  

3.  

4.  

CONSIDERANDO que o município não possui Regime Próprio de Previdência Social;

CONSIDERANDO os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade;

 Alex Robevan De Lima:

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

EMITIR Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Santa Maria do Cambucá
a  das contas do(a) Sr(a). Alex Robevan De Lima, relativas aoaprovação com ressalvas
exercício financeiro de 2018.

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004,
ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá, ou quem vier
a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir
relacionadas :

Adotar as medidas cabíveis no sentido do reenquadramento da
Despesa Total com Pessoal dentro do limite previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal;

Enviar projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo contendo
previsão de arrecadação de receita compatível com a realidade
municipal, e evitar a inclusão de cláusulas que possibilitem a abertura
excessiva de créditos suplementares diretamente pelo Poder Executivo;

Especificar na programação financeira 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;

Implementar as medidas necessárias junto à Procuradoria Municipal ou
outro órgão municipal competente, com vistas à operacionalização das
cobranças dos créditos inscritos em Dívida Ativa, como forma de
incrementar a arrecadação dos tributos municipais, garantindo, dessa
forma, a devida liquidez e a tempestividade na cobrança dos tributos
municipais.

    É o voto.
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ANEXO ÚNICO - VOTO DO RELATOR

QUADRO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Área Descrição
Fundamentação 

Legal
Base de 
Cálculo

Limite Legal
Percentual 

/ Valor 
Aplicado

Cumprimento

Educação

Aplicação na 
manutenção e 
desenvolvimento 
do ensino

Constituição 
Federal/88, 
Artigo 212.

Arrecadação 
com impostos 
e 
transferências 
constitucionais 
na área de 
educação

Mínimo 25,00 % 33,20 % Sim

Educação

Aplicação na 
remuneração 
dos profissionais 
do magistério da 
educação básica

Lei Federal 
11.494/2007, Art.
22

Recursos do 
FUNDEB

Mínimo 60,00 % 83,86 % Sim

Saúde

Aplicação nas 
ações e serviços 
públicos de 
saúde 
(municipal)

Art. 7º da Lei 
Complementar 
nº 141/2012.

Receitas de 
impostos nas 
ações e 
serviços 
públicos de 
saúde, 
incluindo as 
transferências.

Mínimo 15,00 % 25,60 % Sim

Pessoal

Despesa total 
com pessoal - 3º 
quadrimestre/ 2º 
semestre

Lei 
Complementar 
nº 101/2000, art. 
20.

RCL - Receita 
Corrente 
Líquida

Máximo 54,00 % 56,23 % Não

Duodécimo

Repasse do 
duodécimo à 
Câmara de 
Vereadores

CF/88, caput doa 
art. 29-A 
(redação dada 
pela EC 25) ou 
valor fixado na 
LOA

Somatório da 
receita 
tributária e 
das 
transferências 
previstas

Depende do número 
de habitantes I - 7% 
para Municípios com 

população de até 
cem mil habitantes; 

II - 6% para 
Municípios com 

população entre cem 
mil e trezentos mil 
habitantes; III - 5% 

para Municípios com 
população entre 

trezentos mil e um e 
quinhentos mil 

habitantes; IV - 4,5% 
para Municípios com 

população entre 
quinhentos mil e um 

e três milhões de 
habitantes; V - 4% 

para Municípios com 
população entre três 
milhões e um e oito 

milhões de 
habitantes; VI - 3,5% 
para Municípios com 
população acima de 
oito milhões e um 
habitantes. Ou o 

valor fixado na LOA.

R$ 
1.316.084,64 Sim

Dívida
Dívida 
consolidada 
líquida - DCL

Resolução nº 40
/2001 do Senado 
Federal

RCL - Receita 
Corrente 
Líquida

Máximo 120,00 % 2,19 % Sim
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OCORRÊNCIAS DO PROCESSO

Não houve ocorrências.

RESULTADO DO JULGAMENTO

Presentes durante o julgamento do processo:

CONSELHEIRO MARCOS LORETO , Presidente da Sessão : Acompanha

CONSELHEIRO CARLOS PORTO , relator do processo

CONSELHEIRA TERESA DUERE : Acompanha

Procuradora do Ministério Público de Contas: MARIA NILDA DA SILVA

Houve unanimidade na votação acompanhando o voto do relator
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