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RELATÓRIO

 

Trata-se da Prestação de Contas de Governo do Prefeito do Município de Petrolina, Sr. Júlio Emílio 
Lóssio de Macedo, relativa ao exercício financeiro de 2014, apresentada por meio do sistema 
eletrônico desta Corte e-TCEPE, em atendimento a 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 e de Gestão.

As referências às peças integrantes do processo serão feitas com base na numeração recebida no 
referido sistema, a menos que diferentemente indicado.

O processo foi analisado por técnico deste Tribunal, que emitiu Relatório de Auditoria (doc. 70).

Devidamente notificado, o interessado, por meio de procurador regularmente constituído (doc. 76), 
apresentou defesa escrita (doc. 79), acompanhada dos docs. 80 a 105.

Em atendimento ao Provimento TC/CORG nº 05/2011 da Corregedoria Geral deste Tribunal, 
manifestando-se acerca da documentação trazida aos autos pela defesa, a auditoria emitiu Nota 
Técnica de Esclarecimento (doc. 106), concluindo pela permanência das seguintes 
falhas/irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria (doc. 70):

Receita tributária própria por habitante abaixo da média em comparação com municípios de 
mesma faixa populacional (item 2.1.2);
Índice de Liquidez Corrente inferior a 1, evidenciando restrições na capacidade de pagamento 
do município frente as suas obrigações de curto prazo (item 2.2.1.2);

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JO

SE
 D

E
O

D
A

T
O

 SA
N

T
IA

G
O

 D
E

 A
L

E
N

C
A

R
 B

A
R

R
O

S
A

cesse em
: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 9abd9ebc-f064-4b50-a513-aa03d4ade33d



Baixa arrecadação da dívida ativa (item 2.2.2);
Divergência entre os valores apresentados na prestação de contas e os alimentados nos sistemas 
SAGRES e SISTN (item 2.3);
Envio intempestivo dos RREO's referentes ao 6º bimestre/13, 1º, 2º e 3º bimestres/14, e RGF's 
referentes ao 3º quadrimestre/13 e 1º quadrimestre/14 (item 4.1);
O Município de Petrolina apresentou número excessivo de pessoal contratado por excepcional 
interesse público representando 43,81% do total de servidores da Prefeitura (item 4.3.1);
A despesa  com saúde no município de Petrolina encontra-se abaixo da média per capta
nacional quando comparada com municípios de mesma faixa populacional (item 6.2.1);
O Município de Petrolina apresenta quantitativo de médicos por mil habitantes abaixo da media 
nacional quando comparado com municípios de população semelhante (item 6.2.3);
Inconsistência na elaboração dos demonstrativos de recolhimentos das contribuições 
previdenciárias devidas ao RPPS (item 7.3);
Ausência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS (item 8.2);
O Município ainda destina seus resíduos sólidos à solução inadequada ou não devidamente 
licenciada (item 8.4);
Ausência de informações no site eletrônico do Município e não realização de audiências 
públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais (item 9.1);
Ausência de norma disciplinando o serviço de informações aos cidadãos (item 9.2.2);
Alimentação intempestiva do Módulo de Execução Orçamentária do sistema SAGRES (item 
9.3.1); e
Atraso na alimentação do Módulo de Pessoal do sistema SAGRES (item 9.3.2).

Em relação ao cumprimento dos valores e limites constitucionais e legais, a NTE manteve os valores 
apurados pela auditoria, com exceção do percentual da despesa total com pessoal no 3º quadrimestre 
do exercício, alterado para 49,63%. Os valores são os apresentados no quadro abaixo:

 

Área Especificação
Percentual / Valor 

Aplicado
Situação

Educação

Aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino

28,36% Cumprimento

Aplicação na remuneração dos 
profissionais do magistério da 

educação básica
61,18% Cumprimento

Saldo da conta do FUNDEB 
ao final do exercício

0,43% Cumprimento

Saúde
Aplicação nas ações e serviços 

públicos de saúde
16,62% Cumprimento

1.º Q: 53,71% Cumprimento
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1.  

2.  

3.  

Pessoal Despesa total com pessoal 2.º Q: 50,57% Cumprimento

3º Q: 49,63% Cumprimento

Duodécimo
Repasse do duodécimo a 

Câmara de Vereadores
R$ 11.204.450,52 Cumprimento

Dívida
Dívida consolidada líquida – 

DCL
15,63% Cumprimento

Previdência

Limite das alíquotas de 
contribuição - servidor

11% Cumprimento

Limite das alíquotas de 
contribuição - patronal

11% Cumprimento

Vieram-me os autos. É o relatório.

 

VOTO DO(A) RELATOR(A)

 

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 expressam os resultados da atuação 
governamental no exercício financeiro respectivo. Tratam-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.

Contudo, observo que a área técnica desta Casa abordou, em seu Relatório, diversos aspectos 
relativos à gestão municipal, abaixo relacionados, que, no meu sentir, não devem ser objeto de 
apreciação para fim de emissão do opinativo ao Poder Legislativo, razão pela qual, determinei a 
formalização do Processo de Auditoria Especial TC nº 1606317-0, e deixo de apreciá-los no presente 
feito:

Divergência entre os valores apresentados na prestação de contas e os alimentados nos 
sistemas SAGRES e SISTN (Item 2.3);
Envio intempestivo dos RREO's referentes ao 6º bimestre/13, 1º, 2º e 3º bimestre/14 
(Item 4.1);
Envio intempestivo dos RGF's referentes ao 3º quadrimestre/13 e 1º quadrimestre/14 
(Item 4.1);
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4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

O Município de Petrolina apresentou número excessivo de pessoal contratado por 
excepcional interesse público representando 43,81% do total de servidores da 
Prefeitura (Item 4.3.1);
Ausência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS (item 8.2);
O Município ainda destina seus resíduos sólidos à solução inadequada ou não 
devidamente licenciada (item 8.4);
Alimentação intempestiva do Módulo de Execução Orçamentária do SAGRES (Item 
9.3.1); e
Atraso na alimentação do Módulo de Pessoal do SAGRES (Item 9.3.2).

Passo à análise dos demais itens identificados como irregulares pela equipe de auditoria, em 
confronto com os argumentos da defesa e da NTE.

Receita tributária própria por habitante abaixo da média em comparação com 
municípios de mesma faixa populacional (item 2.1.2)

O Relatório de Auditoria aponta que a receita tributária própria por habitante do município de 
Petrolina, embora apresente comportamento crescente ao longo do período (2012-2014), encontra-se 
abaixo da média quando comparada com municípios de população assemelhada.

A defesa (doc. 79) alega que os municípios representados no gráfico com a receita tributária per 
 acima da de Petrolina são localizados na região metropolitana do Recife, como Olinda e capita

Jaboatão dos Guararapes, além de Caruaru; “economicamente, existe uma grande concentração do 
terceiro setor nessas regiões, entre serviços hospitalares, unidades bancárias, serviços de educação, 
construção civil, etc., dificultando uma comparação proporcional com Petrolina”. 

Prossegue alegando que:

- Petrolina tem avançado na arrecadação própria, tanto que, em se tratando de receita de ISSQN de 
empresas optantes do SIMPLES NACIONAL, “o Município ultrapassou, inclusive, a receita da 
cidade de Caruaru, configurando-se como a terceira melhor arrecadação  do Estado nesse per capita
tipo de receita;

- a grande dificuldade de arrecadação paira sobre o IPTU, que tem merecido atuação sistemática da 
Secretaria Executiva da Receita, proporcionando um crescimento (28,16%) de sua arrecadação no 
exercício de 2014;

- em 2013 foi publicado o novo Código Tributário do Município, que, além de outras providências 
criou a Taxa de Coleta de Resíduos – Taxa de Coleta de Lixo.

Por fim, aduz que o tópico merece ser mantido no campo das recomendações.

A análise de um indicador não pode ser feita isoladamente, mas dentro de um contexto. Neste caso 
específico, o fato de a receita tributária própria por habitante do município de Petrolina figurar abaixo 
da média de municípios com mesma faixa populacional, por si só, não pode ser interpretado como 
ineficiência em sua gestão tributária.
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A faixa populacional é uma das variáveis que dão a noção da amplitude de um município, mas não a 
única a definir seu perfil arrecadatório, outros são os fatores a influenciá-lo, tais como o número e o 
porte construtivo dos imóveis urbanos, bem como o nível de desenvolvimento do setor terciário na 
economia local.

Ademais, na situação em tela, consoante demonstrado em gráfico, às fls. 10 do Relatório de Auditoria 
(doc. 70), em 2014, a receita tributária própria do município por habitante cresceu 20% em relação ao 
exercício anterior.

Também evidenciou a auditoria, às fls. 09 do Relatório, que no exercício de 2014, o montante total de 
receitas tributárias próprias arrecadadas superou a estimativa, apresentando uma variação de 28,16%, 
comparada ao exercício de 2013; e, a despeito de as receitas de IPTU, ITBI e ISS terem ficado abaixo 
do previsto no orçamento, as duas primeiras, por pouca margem, e ainda assim, todas demonstraram 
variação positiva em relação ao exercício anterior. 

Pelo exposto, entendo que o apontamento é passível apenas de recomendação.

Índice de Liquidez Corrente inferior a 1, evidenciando restrições na capacidade de 
pagamento do município frente as suas obrigações de curto prazo (item 2.2.1.2)

A liquidez corrente decorre do confronto entre o ativo e o passivo circulante da Entidade. 
Diferentemente da liquidez imediata, em que são considerados apenas os recursos disponíveis em 
caixa (e equivalentes), o cálculo da liquidez corrente leva em consideração também créditos de maior 
liquidez, como os de impostos a receber e a dívida tributária de impostos.

Afirmam os técnicos desta Corte que a liquidez corrente do município de Petrolina, no exercício 
analisado foi negativa em R$ 86.804.458,35; confrontando-se o ativo com o passivo circulante, tem-
se um índice de liquidez corrente de 0,43, isto é, para cada R$ 1,00 de compromisso de curto prazo, o 
Município dispunha de R$ 0,43 em disponibilidade para saldá-lo.

O defendente contesta o valor do passivo circulante adotado pela auditoria na apuração em tela, R$ 
153.013.497,33, afirmando que o valor correto, como demonstrado no Balanço Patrimonial (doc. 03 
da defesa), é R$ 80.613.776,54; sendo assim, o real déficit financeiro de Petrolina no exercício de 
2014 correspondeu a R$ 14.404.737,56, e, consequentemente, o índice de liquidez corrente foi de 
0,82.

Afirma ainda o defendente que o Município vem atuando com rigor no sentido de minorar o déficit 
financeiro, tanto que, no exercício de 2014, comparado ao de 2013, houve uma redução da ordem de 
R$ 66.415.964,06, fazendo crescer o seu índice de liquidez corrente de 0,37 para 0,82.

Ademais, ressalta que esta Corte de Contas tem entendido que a situação de liquidez corrente 
negativa não seria suficiente para macular as contas dos gestores.

Acerca das alegações defensivas, a área técnica na NTE considera que, a despeito das alterações 
apresentadas pela defesa, a capacidade de liquidar e pagar passivos de curto prazo, imediata e 
correntemente, segue comprometida, pois a redução do déficit financeiro não atingiu o 
patamar   desejado,   haja vista os indicadores: liquidez imediata (0,76) e corrente (0,82) não se 
situarem no patamar maior ou igual a 1.  
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Analisando os documentos que serviram de fonte à apuração da auditoria, verifico que o valor do 
passivo circulante (R$ 153.013.497,33) fora extraído do Demonstrativo da Dívida Flutuante (doc. 8), 
o qual diverge do Balanço Patrimonial (R$ 80.613.776,54), pois neste não foram considerados os 
restos a pagar  não processados (R$ 72.399.720,79).

A partir das novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os restos a pagar 
não processados não são mais registrados no patrimônio do ente como um passivo, deixando de 
integrar o Passivo Circulante da entidade, neste apenas incluídas as obrigações cujo fato gerador já 
tenha ocorrido, consoante Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MPCASP) – Parte II 
– Procedimentos Contábeis Patrimoniais, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional.       

Assim, considerando o passivo circulante do Balanço Patrimonial (doc. 04), o índice de liquidez 
corrente passa a 0,82. A despeito de situar-se abaixo do patamar desejado (1), a situação se mostra 
bem mais favorável que a apontada pela auditoria, sendo passível de recomendação.

Baixa arrecadação da dívida ativa (item 2.2.2)

Segundo a auditoria, a despeito do crescimento em valores nominais da arrecadação da Dívida Ativa 
no Município de Petrolina, no período 2011-2014, percentualmente, houve redução em relação ao 
exercício anterior, passando de 18,84% em 2013, para 14,33% em 2014.

A defesa alega que, apesar da arrecadação da dívida ativa tributária não se encontrar em patamar 
desejável, tal receita vem apresentando evolução gradativa, crescendo, em 2014, 19,6% em relação ao 
exercício de 2013, e 146,97%, em relação a 2012, isto em razão de que, ao final de 2014, passou-se a 
emitir “CDA’s dos créditos tributários, envia-las ao cartório de protestos, forçando os devedores a 
buscar a quitação de seus débitos, e, finalmente, ao judiciário, para a efetiva execução fiscal”.   

Acrescenta que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a baixa efetividade da administração 
na arrecadação de créditos tributários não representa razão suficiente para macular as contas dos 
gestores, mormente no caso de Petrolina, que vem adotando medidas para recuperação da dívida ativa.

Em análise do quadro constante às fls. 16 do Relatório de Auditoria (doc. 70), verifico que, 
comparando os valores arrecadados a título de dívida ativa em 2014 (R$ 9.400.617,41) com os que 
ingressaram nos cofres públicos em 2013 (R$ 7.859.939,90), houve um incremento nessa receita de 
19,60%, como alega a defesa.

Ainda que o percentual de arrecadação em relação ao montante inscrito na dívida ativa (14,33%) deva 
ser ampliado, não significa que a situação se mostrou menos favorável quando comparada ao 
exercício anterior (18,84%), uma vez que, como já referido acima, houve um incremento nominal na 
arrecadação, tendo a queda apontada pela auditoria resultado não de uma menor arrecadação, e sim 
do aumento das inscrições na dívida ativa, indicando que medidas estão sendo adotadas visando ao 
reconhecimento dos créditos que o município tem a receber.

O apontamento enseja recomendação a fim de que sejam adotados mecanismos com vistas a melhorar 
o desempenho da arrecadação da dívida ativa.

A despesa  com saúde no município de Petrolina encontra-se abaixo da média per capta
nacional quando comparada com municípios de mesma faixa populacional (item 6.2.1); e
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O Município de Petrolina apresenta quantitativo de médicos por mil habitantes abaixo da 
média nacional quando comparado com municípios de população semelhante (item 6.2.3)

A defesa alega que, apesar de a despesa  com saúde no Município de Petrolina encontrar-se per capta
um pouco abaixo da média nacional, em relação a municípios com população de até 2 milhões de 
habitantes, é fato incontroverso o cumprimento da determinação contida na Lei Complementar nº 
141/2012, tendo o Município investido16,62% nas ações de saúde.

Ressalta que as ações de saúde em Petrolina têm apresentado resultados positivos, demonstrando 
eficiência e eficácia na aplicação dos recursos, a exemplo do Programa de Saúde da Família, que 
apresenta a maior cobertura dentre os maiores municípios pernambucanos, situando-se bem acima da 
média, como evidenciado em gráfico, às fls. 46 do Relatório de Auditoria.       

Acerca da quantidade de médicos por mil habitantes, aduz a defesa que se, além dos médicos que 
compõem a rede de saúde municipal, 316 profissionais, segundo o Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES (doc. 08 da defesa), forem considerados os que atuam no 
Hospital da Universidade Federal do Vale do São Francisco, esta relação passa a 0,95 
médico/habitante, levando em conta a estimativa populacional do IBGE para o Município de 
Petrolina em 2015 – 331.951 habitantes.  Além disso, Petrolina conta também com duas Unidades de 
Pronto Atendimento – UPA e um Hospital Materno Infantil, que por serem de gestão estadual não 
foram considerados no Relatório de Auditoria.

No que diz respeito à despesa  com saúde, inobstante Petrolina encontrar-se abaixo da per capita
média em relação aos municípios com população semelhante, o desvio é pouco significativo. 
Ademais, no exercício de 2014 houve melhora deste indicador, com um incremento de 10,55% em 
relação ao exercício anterior, conforme gráfico às fls. 43 do Relatório de Auditoria (doc. 70), 
indicando que medidas estão sendo adotadas neste sentido.

Acerca do indicador quantidade de médicos por mil habitantes, tratando-se de análise de contas do 
município, o gráfico às fls. 47 do Relatório de Auditoria (doc. 70), reflete tão somente os médicos 
vinculados à esfera administrativa municipal; não cabendo, portanto, a inclusão daqueles que prestam 
serviço ao Hospital Universitário, de gestão Federal, bem como às unidades de gestão estadual, como 
requer o defendente.

Levando em conta que os indicadores não devem ser analisados isoladamente, mas dentro de um 
contexto a fim de que em conjunto com outras informações possam auxiliar no diagnóstico da 
situação e sugerir correção de rumos, a situação dos acima referidos não macula a gestão do 
defendente, tendo em vista que o município de Petrolina cumpriu com o percentual mínimo de 
aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, aplicando 16,62% dos recursos vinculados a tal fim, 
inclusive, ampliando a cobertura da Estratégia de Saúde da Família, o que facilita o acesso da 
população aos serviços básicos de saúde, de atuação prioritária dos municípios.

Inconsistência na elaboração dos demonstrativos de recolhimentos das contribuições 
previdenciárias devidas ao RPPS (item 7.3)

A auditoria relata que na análise do documento 36, que trata das informações acerca das 
contribuições previdenciárias devidas ao RPPS no exercício de 2014, verificou as seguintes 
inconsistências:

     - divergência na base de cálculo dos anexos IV-A e IV-B;
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    - o valor contabilizado no anexo IV-A é menor do que o valor retido;

     - o valor contabilizado no anexo IV-B é maior do que o valor devido;

     - valores informados no anexo IV-B com quatro casas decimais; e

   - a soma (valor recolhido + valores dos benefícios pagos diretamente) é superior ao valor devido.

A defesa reconhece a inconsistência relativa à base de cálculo dos Anexos IV-A e IV-B, alegando 
que, equivocadamente, foram utilizados alguns valores relativos ao exercício anterior. Com a 
assertiva de que os referidos demonstrativos foram corrigidos (docs. 12 - A e 12 - B, encaminhados 
por ocasião da defesa), pugna pela regularidade do presente apontamento. 

Os documentos fornecidos pela defesa (doc. 86 e 90) referem-se ao RGPS, quando o apontamento da 
auditoria trata do RPPS.

Não obstante a defesa não haver logrado êxito no afastamento das inconsistências apontadas pela 
auditoria, levando em conta que, conforme registrado no Relatório de Auditoria, para a apuração da 
regularidade dos recolhimentos previdenciários ao RPPS a área técnica desta Corte tomou por base 
documento fornecido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina - IGEPREV 
(doc. 58), cuja análise revelou a integralidade do recolhimento das obrigações devidas no exercício de 
2014 ao IGEPREV (contribuições dos servidores, patronais e especiais, bem como as decorrentes de 
parcelamentos), entendo que a impropriedade deve ser remetida ao campo das determinações.

Ausência de informações no site eletrônico do Município e não realização de audiências 
públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais (item 9.1); e 
Ausência de norma disciplinando o serviço de informações aos cidadãos (item 9.2.2)

A auditoria apontou que, em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura de Petrolina: www.petrolina.pe.
gov.br/2010/, verificou que parte das informações exigidas pelo art. 48 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF, e Decreto Federal nº 7.185/2010, não foram disponibilizadas, a exemplo do parecer 
prévio; e de informações acerca da execução orçamentária e financeira. Além disso, não realizou 
audiências públicas para o cumprimento das metas fiscais.

Também apontou a auditoria a ausência de norma disciplinando o serviço de informações aos 
cidadãos, exigido pelo art. 9º da Lei de Acesso à Informação – LAI.

A defesa alega que a ausência de divulgação dos Pareceres Prévios deve ser considerada uma 
impropriedade formal, tanto que a questão não restou aprofundada no Relatório de Auditoria. 
Ademais, o acesso à informação acerca das prestações de contas não restou obstado, tendo em vista 
que, em consonância com a Lei nº 12.527/11, qualquer cidadão pode requerê-la, e, além disso, os 
Pareceres Prévios encontram-se disponíveis no sítio do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco.     

Prossegue em suas contrarrazões afirmando que o Município de Petrolina vem adotando as medidas 
para atender o Decreto Federal nº 7.185/10, como se verifica na plataforma do Portal da 
Transparência, disponível no sítio eletrônico ( ), com http://www.petrolina.pe.gov.br/petrolina2015/
informações das receitas e despesas em tempo real, ressaltando que no Ranking da Transparência 
publicado pelo Ministério Público Federal (doc. 17 da defesa), Petrolina está entre os 32 (trinta e 
dois) municípios mais transparentes de Pernambuco.
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Acerca do serviço de informações aos cidadãos, aduz que a Controladoria Geral do Município, por 
meio da CI nº 127//2015 – CGM (doc. 18 da defesa – doc. 82 do e-TCE), de 23/12/2015, encaminhou 
à Procuradoria Geral a minuta do decreto visando a regulamentar o acesso à informação no âmbito da 
Prefeitura, não tendo a ausência de tal norma resultado em prejuízo ao atendimento da LAI, uma vez 
que Petrolina figura entre os 32 municípios mais transparentes de Pernambuco.

Por fim, defende que os achados em tela devem ficar restritos ao campo das recomendações, como 
tem se pronunciado esta Corte em suas deliberações. 

Quanto à realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais, apenas 
uma fora realizada ao final do exercício, conforme declaração encaminhada na prestação de contas 
(doc. 39).

Ainda que a defesa não tenha afastado as omissões apontadas pela auditoria quanto ao cumprimento 
de exigências contidas na LRF e LAI, levando em conta que a maior parte das informações exigidas 
para a transparência na gestão pública estavam disponibilizadas na página eletrônica do município, e 
que medidas estão sendo tomadas neste sentido, inclusive para a regulamentação do serviço de 
informações ao cidadão, que já conta com página eletrônica: http://www.sics.org.br/pe/petrolina/, as 
falhas devem ser objeto de ressalvas na deliberação.

 

Abaixo descrevemos a apuração dos limites legais e seu cumprimento:

Área Descrição
Fundamentação 

Legal
Base de 
Cálculo Limite Legal

Percentual / 
Valor 

Aplicado
Cumprimento

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 no § 
5o do art. 153 

e nos arts. 
158 e 159 da 

CF, 
efetivamente 
realizado no 

exercício 
anterior.

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$ 
11.204.450,52 Sim

Dívida Resolução nº RCL - 
Receita 
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Dívida consolidada 
líquida - DCL

40/2001 do 
Senado Federal

Corrente 
Líquida

Máximo 120,00% 15,63% Sim

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% 28,36% 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% 61,18% Sim

Pessoal

Despesa total 
com pessoal - 3º 
quadrimestre/ 2º 

semestre

Lei 
Complementar 
nº 101/2000, 

art. 20.

RCL - 
Receita 
Corrente 
Líquida.

Máximo 54,00% 49,63% Sim

Previdência

Limite das 
alíquotas de 

contribuição - 
patronal

Lei Federal n.º 
9.717/1998, art. 

2.º

Percentual de 
contribuição 
do servidor.

No mínimo, a 
contribuição do 

servidor e no máximo 
duas vezes a 

contribuição do 
servidor. (De 100% a 
200% da alíquota de 

contriuição do 
servidor)

11,00% Sim

Previdência

Limite das 
alíquotas de 

contribuição - 
servidor

Constituição 
Federal, art. 

149, § 1.º

Salário de 
contribuição 
do servidor.

Mínimo 11,00% 11,00% Sim

Saúde

Aplicação nas 
ações e serviços 

públicos de 
saúde

Art. 6º da Lei 
Complementar 

nº 141/2012

Receita de 
impostos nas 

ações e 
serviços 

públicos de 
saúde, 

incluindo as 
transferências.

Mínimo 15,00% 16,62% Sim

Voto pelo seguinte:

Parte:
JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

Unidade(s) Jurisdicionada(s):
Prefeitura Municipal de Petrolina

CONSIDERANDO  que, a despeito da melhora no índice de liquidez corrente do 
município comparado ao exercício anterior, a capacidade do município de honrar com suas 
obrigações de curto prazo ainda se mostra comprometida;

CONSIDERANDO os apontamentos relativos à transparência na gestão fiscal;

CONSIDERANDO que foram cumpridos todos os limites constitucionais e legais levados 
em consideração por este Tribunal para emissão do Parecer Prévio sobre as contas de governo dos 
prefeitos municipais, e que as irregularidades remanescentes, de acordo com a jurisprudência desta 
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1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Corte, não têm o condão de macular a Prestação de Contas, podendo ser corrigidas com o envio das 
determinações à atual gestão, com as devidas ressalvas no julgado;

CONSIDERANDO que alguns aspectos abordados no Relatório de Auditoria e não 
apreciados neste voto são objeto do processo de Auditoria Especial (TC nº 1606317-0), sob minha 
relatoria;

 

 

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

VOTO pela emissão de Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Petrolina a 
Aprovação com ressalvas das contas do(a) Sr(a) JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO relativas ao 
exercício financeiro de 2014.

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Petrolina

DETERMINO, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que o
(s) atual(is) gestor(es) da unidade jurisdicionada citada acima, ou quem vier a sucedê-lo(s), atenda(m) 
às medidas ou recomendações a seguir relacionadas, a partir da data de publicação desta decisão, sob 
pena de aplicação da multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado Diploma legal:

Adotar mecanismos com vistas a incrementar a arrecadação tributária municipal;
Aperfeiçoar a estrutura da administração tributária municipal, mantendo atualizado o 
CTM, bem como o cadastro imobiliário e econômico do município; definindo normas 
e acompanhando as ações de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento dos 
tributos municipais, ações que devem ser acompanhadas pelo controle interno 
municipal;
Aprimorar a cobrança da Dívida Ativa municipal, de modo a evitar a prescrição dos 
créditos regularmente constituídos;
Evitar a assunção de dívidas de curto prazo sem lastro financeiro, que afetam o 
equilíbrio das contas públicas;
Zelar pela confiabilidade das informações apresentadas nos documentos que integram 
a prestação de contas;
Aprimorar o Portal da Transparência do município, nele disponibilizando as 
informações de interesse coletivo ou geral, assegurando a transparência na gestão 
pública; e
Planejar e adotar medidas eficientes na gestão dos recursos destinados à saúde no 
sentido de melhorar os indicadores dessa área.

É o voto.

 

OCORRÊNCIAS DO PROCESSO
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Não houve ocorrências

RESULTADO DO JULGAMENTO

Presentes durante o julgamento do processo na sessão: 
CONSELHEIRO, Presidente da Sessão e relator do processo: MARCOS LORETO 
CONSELHEIRO SUBSTITUTO: LUIZ ARCOVERDE FILHO 
CONSELHEIRO SUBSTITUTO: CARLOS PIMENTEL 
Procuradora do Ministério Público de Contas: GERMANA LAUREANO 

Houve unanimidade na votação acompanhando o voto do relator 
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