
a.  

INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO

16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 03/04/2018

PROCESSO TCE-PE N° 16100090-3
RELATOR: CONSELHEIRO JOÃO CARNEIRO CAMPOS

 Prestação de Contas - GovernoMODALIDADE - TIPO:
 2015EXERCÍCIO:

 Prefeitura Municipal de PetrolinaUNIDADE JURISDICIONADA:

INTERESSADOS:

Julio Emilio Locio De Macedo
Patricio Tadeu Feitosa Valgueiro OAB 42516-PE

RELATÓRIO

Trata-se da análise das ,contas de governo da Prefeitura Municipal de Petrolina
relativas ao exercício financeiro de 2015, para a emissão do parecer prévio por parte do
TCE-PE, na forma prevista pelo artigo 86, §1 , inciso III, da Constituição Estadual e doo

artigo 2 , inciso II, da Lei Estadual n  12.600/2004 (Lei Orgânica do TCE-PE). A Prefeiturao o

teve como Ordenador de Despesas nesse período o  ,Sr. Júlio Emílio Lócio de Macedo
Prefeito do Município.

Cumpre destacar, 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.

Da análise dos autos, foi emitido Relatório de Auditoria (doc. 80), que evidencia o
. Registra também algumascumprimento dos limites constitucionais e legais

irregularidades e deficiências, a seguir descritas ( ,item 11.1 do Relatório de Auditoria
pp. 49-51):

Na Gestão Orçamentária:

[ID.01] Conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) não atende à legislação,
podendo comprometer a gestão fiscal do ente e a definição e o alcance de metas
prioritárias para a administração municipal ( );item 2.1 do Relatório de Auditoria
[ID.02] Previsão no Anexo de Metas Fiscais de receita total em valores
superestimados não correspondentes à real capacidade de arrecadação do
Município (  );item 2.1 do Relatório de Auditoria
[ID.03] Ausência de elaboração de programação financeira e cronograma de
execução mensal de desembolso (  );item 2.3 do Relatório de Auditoria
[ID.04] Existência de déficit de execução orçamentária, ou seja, o Município realizou
despesas em volume superior à arrecadação de receitas, no montante de  R$
3.402.281,56 (  );item 2.5 do Relatório de Auditoria
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b.  

c.  

d.  

[ID.05] Baixo Quociente de Desempenho da Arrecadação (QDA), indicando previsão
de receita na LOA bem acima da capacidade de arrecadação do Município (  item 2.5

);do Relatório de Auditoria
[ID.06] Baixo Quociente de Execução da Despesa (QED), indicando previsão de
despesas na LOA bem acima da capacidade de realização do Município (  item 2.5

).do Relatório de Auditoria

Quanto à Gestão Financeira e Patrimonial:

[ID.07] Ausência de evidenciação das disponibilidades por fonte/destinação de
recursos, de modo segregado, no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, do
Balanço Patrimonial, em desobediência ao previsto no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP (  );item 3.1 do Relatório de Auditoria
[ID.08] O Município não tem capacidade de honrar imediatamente seus
compromissos de curto prazo (  );item 3.2.1 do Relatório de Auditoria
[ID.09] O Município não tem capacidade de pagamento de seus compromissos de
até 12 meses contando com os recursos a curto prazo (caixa, bancos, estoques,
etc.)  );item 3.2.2 do Relatório de Auditoria
[ID.10] Ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para Perdas de Dívida
Ativa, evidenciando, no Balanço Patrimonial, uma situação não compatível com a
realidade (  );item 3.3.1 do Relatório de Auditoria
[ID.11] Superdimensionamento dos ativos de curto prazo (  item 3.3.1 do Relatório

), comprometendo a apuração do Índice de Liquidez Corrente (de Auditoria item
 ), ou seja, não permitindo dimensionar a real3.2.2 do Relatório de Auditoria

capacidade de pagamento do município para os compromissos de curto prazo;
[ID.12] Não foram recolhidas ao RGPS contribuições descontadas dos servidores no
montante de R$ -951,80 (  );item 3.4.2 do Relatório de Auditoria
[ID.13] Aumento do passivo do Município ante o Regime Geral de Previdência,
gerando ônus para o Erário em virtude dos acréscimos pecuniários (encargos com
juros, multas, etc.), comprometendo gestões futuras, que acabam tendo que arcar
não apenas com as contribuições ordinárias, como também com a amortização,
normalmente de longo prazo, de dívidas deixadas por administrações passadas (

 ).item 3.4.2 do Relatório de Auditoria

Sobre a Gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):

[ID.14] RPPS em desequilíbrio atuarial ( ).item 9.2 do Relatório de Auditoria

Com relação à Transparência Pública:

[ID.15] 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 Acesso ào o

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), (item 10.1 do Relatório

).de Auditoria

Devidamente notificado (docs. 81 a 82), nos termos do art. 49 da Lei Estadual n  12.600o

/2004 (Lei Orgânica do TCE-PE), o interessado,    Sr. Júlio Emílio Lócio de Macedo, não
 (docs. 84 e 85).apresentou sua defesa escrita

É o relatório.
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VOTO DO RELATOR

Registre-se, inicialmente, que o presente processo não abrange todos os atos do gestor,
mas, primordialmente, a verificação dos limites legais e constitucionais necessários para
emissão do parecer prévio pelo TCE-PE, com fins de dar cumprimento à Constituição
Estadual, art. 86, § 1 , inciso III, e à Lei Estadual n  12.600/04 (Lei Orgânica do TCE-PE),o o

art. 2 , inciso II.o

Passo, então, à análise dos pontos elencados no Relatório de Auditoria.

1. Gestão Orçamentária

No  a auditoria destaca os seguintes pontos na Gestãoitem 2 do Relatório de Auditoria,
Orçamentária do Município (doc. 80, pp. 4-13):

[ID.01] Conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) não atende à legislação,
podendo comprometer a gestão fiscal do ente, a definição e o alcance de metas
prioritárias para a administração municipal ( ),item 2.1 do Relatório de Auditoria
tendo como irregularidade/deficiência relacionada:

[ID.02] Previsão no Anexo de Metas Fiscais de receita total em valores
superestimados não correspondentes à real capacidade de arrecadação do
Município (  ).  item 2.1 do Relatório de Auditoria

[ID.03] Ausência de elaboração de programação financeira e cronograma de
execução mensal de desembolso (  ), tendo comoitem 2.3 do Relatório de Auditoria
irregularidade/deficiência relacionada:

[ID.04] Existência de deficit de execução orçamentária, ou seja, o Município
realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas, no montante
de R$ 3.402.281,56 ( ). Tal falha apresentaitem 2.5 do Relatório de Auditoria
como irregularidades relacionadas, além das acima descritas ([ID.02 e ID.03]):
[ID.05] Baixo Quociente de Desempenho da Arrecadação (QDA), indicando
previsão de receita na LOA bem acima da capacidade de arrecadação do
Município ( );item 2.5 do Relatório de Auditoria
[ID.06] Baixo Quociente de Execução da Despesa (QED), indicando previsão
de despesas na LOA bem acima da capacidade de realização do Município (

).item 2.5 do Relatório de Auditoria

O interessado, por sua vez, em que pese ter sido devidamente notificado a respeito do
Relatório de Auditoria, nos termos da Lei Orgânica e do Regimento Interno deste Tribunal,
não apresentou suas contrarrazões, conforme evidenciam os documentos 81 a 85.

Sendo assim, resta claro que não há comprovação nos autos que demonstrem a
regularização da totalidade das situações constatadas pela auditoria, em especial no que
tange à despesa executada e ao baixo quociente de desempenho na arrecadação da
receita.

Tais deficiências infringem às normas de controle orçamentário e financeiro, evidenciando
ausência de um planejamento governamental eficaz. Portanto, ensejam determinações

.para que não persistam em futuros exercícios

2. Gestão Financeira e Patrimonial
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No que se refere ao , a auditoria registra os seguintesitem 3 do Relatório de Auditoria
achados na Gestão Financeira e Patrimonial do Município (doc. 80, pp. 13-27):

[ID.07] Ausência de evidenciação das disponibilidades por fonte/destinação de
recursos, de modo segregado, no Quadro do Superavit/Deficit Financeiro, do
Balanço Patrimonial, em desobediência ao previsto no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP (  );item 3.1 do Relatório de Auditoria
[ID.08] O Município não tem capacidade de honrar imediatamente seus
compromissos de curto prazo (  );item 3.2.1 do Relatório de Auditoria
[ID.09] O Município não tem capacidade de pagamento de seus compromissos de
até 12 meses contando com os recursos a curto prazo (caixa, bancos, estoques,
etc.) (  );item 3.2.2 do Relatório de Auditoria
[ID.10] Ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para Perdas de Dívida
Ativa, evidenciando, no Balanço Patrimonial, uma situação não compatível com a
realidade (  ). A falha apresenta comoitem 3.3.1 do Relatório de Auditoria
irregularidade/deficiência relacionada:

[ID.11] Superdimensionamento dos ativos de curto prazo (item 3.3.1 do
), comprometendo a apuração do Índice de LiquidezRelatório de Auditoria

Corrente ( ), ou seja, não permitindoitem 3.2.2 do Relatório de Auditoria
dimensionar a real capacidade de pagamento do município para os
compromissos de curto prazo.

[ID.12] Não foram recolhidas ao RGPS contribuições descontadas dos servidores no
montante de R$ -951,80 (  ), tendo comoitem 3.4.2 do Relatório de Auditoria
irregularidade/deficiência relacionada:

[ID.13] Aumento do passivo do Município ante o Regime Geral de Previdência,
gerando ônus para o Erário em virtude dos acréscimos pecuniários (encargos
com juros, multas, etc.), comprometendo gestões futuras, que acabam tendo
que arcar não apenas com as contribuições ordinárias, como também com a
amortização, normalmente de longo prazo, de dívidas deixadas por
administrações passadas ( ).item 3.4.2 do Relatório de Auditoria

O interessado,  , por sua vez, não apresentou qualquerSr. Júlio Emílio Lócio de Macedo
contestação aos apontamentos técnicos, em que pese ter sido devidamente notificado a
respeito do Relatório de Auditoria, conforme evidenciam os documentos números 81 a 85.

Analisando os autos, verifica-se que não restou sanada a totalidade das falhas apontadas
pela auditoria, posto que o interessado não trouxe ao processo eletrônico documentos
comprobatórios capazes de descaracterizar os apontamentos técnicos em questão.

Ressalto, ainda, que as deficiências apontadas pela auditoria decorrem de falhas de
controle na gestão orçamentária e financeira da Prefeitura de Petrolina.

Registre-se que é dever da administração pública (seja na esfera federal, estadual ou
municipal) zelar pelo efetivo exercício do controle interno, posto que tal exigência advém
de normas contidas na Carta Magna de 1988 (arts. 31, , e 74), na Lei Federal ncaput o

4.320/64 (art. 76), na Lei Complementar Federal n  101/2000 – Lei de Responsabilidadeo

Fiscal (art. 59, ), dentre outras, não constituindo nenhuma novidade legislativa.caput
Portanto, cumpre ressaltar que:

A imposição de um sistema coordenado de controles internos advém de um
comando normativo constitucional (arts. 31, , e 74 da CF/88);caput
A inexistência de um controle interno adequado da execução orçamentária,
financeira e patrimonial é capaz de acarretar irregularidades diversas na gestão da
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coisa pública (a exemplo das situações apontadas pela auditoria no caso sob
exame).

Frise-se, por oportuno, o entendimento expresso pelos autores Flávio da Cruz e José
Osvaldo Glock sobre o Controle Interno nos Municípios, perfeitamente aplicável ao caso
concreto:

  (...) entre as obrigações e responsabilidades do gestor
público, está a de exercer o controle dos controles, ou seja,

ede assegurar-se de que existem controles suficientes 
adequados para garantir [a salvaguarda do patrimônio; a
confiabilidade dos sistemas contábeis, financeiros e operacionais;
a otimização no uso dos recursos; a eficiência operacional; e a
adesão às políticas e normas internas, à legislação e às demais
orientações dos órgãos de controle governamental], e essa
missão é exercida, por delegação, através da unidade referida.
(CRUZ, Flávio; GLOCK, José Osvaldo. Controle interno nos
municípios: orientação para a implantação e relacionamento

. São Paulo: Atlas, 2003, p. 26/28).com os tribunais de contas  
(Grifou-se).

Desse modo, persistem os apontamentos técnicos acima apreciados, cabendo
.determinações para que não voltem a se repetir em futuros exercícios

A respeito das contribuições previdenciárias dos segurados não recolhidas em sua
totalidade, junto ao RGPS, no montante de R$ 951,80, segundo a auditoria, vejo que tal
montante refere-se a recolhimento a maior (R$ -951,80), no mês de outubro/2015 (R$
-1.854,30), que foi compensado com um recolhimento a menor no mês de novembro/2015
(R$ 902,50), conforme tabela constante à página 25 do Relatório de Auditoria (doc. 80) e
Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS (doc. 34). Nesse sentido, não há que se falar em

.recolhimento a menor das contribuições dos segurados junto ao RGPS

3. Gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

De acordo com o , o registro realizado pela auditoria aitem 9 do Relatório de Auditoria
respeito da Gestão do RPPS no Município de Petrolina como ponto relevante foi:

[ID.14] RPPS em desequilíbrio atuarial ( ).item 9.2 do Relatório de Auditoria

O interessado, por sua vez, não apresentou suas contrarrazões sobre o assunto, em que
pese ter sido devidamente notificado, nos termos da Lei Orgânica e do Regimento Interno
deste Tribunal.

Dos autos, observa-se que, embora as contribuições previdenciárias (do servidor e
patronal) devidas ao RPPS tenham sido recolhidas em sua totalidade (conforme destaca
o item 9.3 do Relatório de Auditoria), segundo disposto no DRAA de 2016, o Plano
Previdenciário apresentou, ao final de 2015, um déficit atuarial de R$ -595.244.363,45.

Nesse sentido, entendo caber recomendação ao governante, com fins de acompanhar
, de modo que haja segurança jurídica doa situação da municipalidade junto ao RPPS

conjunto dos segurados que se encontram filiados ao referido sistema e no pleno gozo
dos seus direitos, bem como a garantia ao Município de que não haverá formação de
passivos futuros capazes de afetar o equilíbrio de suas contas e o cumprimento de suas
metas fiscais.
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4. Transparência Pública

Com relação à  a auditoria registra como ponto relevante no seuTransparência Pública,
Relatório Técnico (item 10, doc. 80, pp. 48-49):

[ID.15] 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 Acesso ào o

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), (item 10.1 do Relatório

).de Auditoria

O interessado, em que pese ter sido devidamente notificado, não apresentou alegações
ou documentos comprobatórios capazes de sanar a impropriedade.

Registre-se que a não observância das normas constitucionais e legais atinentes à
matéria (artigo 5 , incisos XIV e XXXIII, da Constituição Federal; Lei de Acesso ào

Informação e Lei Complementar n  131/2009) dificulta o efetivo exercício do controleo

social, uma vez que um dos pressupostos do mesmo é a disponibilização das
informações aos cidadãos. 

Dessa forma,  entendo caber recomendações para que o vício não persista em
 futuros exercícios.

Diante do exposto:

 

VOTO pelo que segue:

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 os termos do Relatório de Auditoria (doc. 80);  

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Petrolina atendeu a todos os 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,
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 Petrolina a aprovação
 das contas do(a) Prefeito, Sr(a). Julio Emilio Locio De Macedo, relativascom ressalvas

ao exercício financeiro de 2015.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004,
aos atuais gestores do(a) Prefeitura Municipal de Petrolina, ou quem vier a sucedê-
los, que atendam, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir
relacionadas :

Acompanhar a situação da municipalidade junto ao RPPS e ao RGPS,
de modo que haja segurança jurídica do conjunto dos segurados que
se encontram filiados aos referidos sistemas e no pleno gozo dos seus
direitos, bem como a garantia ao Município de que não haverá
formação de passivos futuros capazes de afetar o equilíbrio de suas
contas e o cumprimento de suas metas fiscais;

Promover a implantação de controles eficientes e eficazes na Gestão
Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Município;

Regularizar a Dívida Ativa do Município, promovendo a sua efetiva
cobrança e arrecadação (vide );item 3.3.1 do Relatório de Auditoria

Organizar a contabilidade de forma a permitir o acompanhamento dos
fatos decorrentes ou não da execução orçamentária e a análise e
interpretação dos resultados econômicos e financeiros, zelando para o
exato registro dos valores que compõem as peças contábeis e em
observância às normas que regem a sua elaboração;

Implantar as ações necessárias ao cumprimento das normas sobre
transparência pública (Lei de Acesso à Informação – LAI), com fins de
melhorar o Índice de Transparência do Município, que se apresenta no
nível de transparência crítico.

DETERMINAR, por fim, o seguinte:

À Coordenadoria de Controle Externo:

Verificar, por meio de seus órgãos fiscalizadores, que nas auditorias
/inspeções que se seguirem, o cumprimento das presentes
determinações, destarte zelando pela efetividade das deliberações
desta Casa.

É como voto.

OCORRÊNCIAS DO PROCESSO

Não houve ocorrências.

RESULTADO DO JULGAMENTO
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Presentes durante o julgamento do processo na sessão:

CONSELHEIRO CARLOS PORTO, Presidente da Sessão: Acompanha

CONSELHEIRO JOÃO CARNEIRO CAMPOS, relator do processo

CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR: Acompanha

Procuradora do Ministério Público de Contas: MARIA NILDA DA SILVA

Houve unanimidade na votação acompanhando o voto do relator
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