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

INTERESSADOS:
Alex Robevan de Lima
EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES (OAB 30630-PE)
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO MARCOS LORETO
PARECER PRÉVIO
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.

Decidiu, à unanimidade, a SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 07/05/2020,
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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PROCESSO TCE-PE N° 19100339-6
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO
MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá

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

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 aprovação com ressalvas das contas do(a) Sr(a). Alex Robevan De
Lima, relativas ao 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 :
1. Adotar as medidas cabíveis no sentido do reenquadramento da Despesa
Total com Pessoal dentro do limite previsto na Lei de Responsabilidade
Fiscal;
2. 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;
3. 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;
4. 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.
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
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CONSIDERANDO os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade;

