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RELATÓRIO

Trata-se da análise das contas de governo da Prefeitura Municipal de Araripina,
relativas ao exercício financeiro de 2017, para a emissão do parecer prévio por parte do
TCE-PE, na forma prevista pelo artigo 86, §1 , inciso III, da Constituição Estadual e peloo

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. José Raimundo Pimentel do
, Prefeito do Município.Espirito Santo

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. 70), que evidencia o
descumprimento dos seguintes limites constitucionais e legais:

Especificação Valor ou Limite 
Legal

Fundamentação 
Legal

Percentual ou 
Valor Aplicado

Situação

Repasse de 
duodécimos à 

Câmara de 
Vereadores

R$ 4.888.901,21

CF/88, do caput 
art. 29-A 

(redação dada 
pela EC n  25).o

R$ 4.919.719,56 Descumprimento

1  Q. 57,85%  o
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a.  

b.  

c.  

d.  

Despesa Total 
com Pessoal

54% da RCL
Lei 

Complementar 
no 101/2000, art. 

20.

2  Q. 63,44%o

3  Q. 64,44%o

Descumprimento

O Relatório Técnico registra, ainda, algumas irregularidades e deficiências, a seguir
descritas ( , doc. 70, pp. 73-74):item 10.1 do Relatório de Auditoria

Na Gestão Orçamentária:

[ID.01] Lei Orçamentária Anual (LOA) com previsão de um limite exagerado para a
abertura de créditos adicionais, descaracterizando a concepção da peça
orçamentária como um instrumento de planejamento (  item 2.1 do Relatório de

).Auditoria
[ID.02] Não especificação na programação financeira 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, além de deficiente acompanhamento da programação financeira (

 ).item 2.2 do Relatório de Auditoria
[ID.03] Abertura de créditos adicionais sem autorização do Poder Legislativo
municipal (  ).item 2.3 do Relatório de Auditoria
[ID.04] Abertura de créditos adicionais sem a existência de fonte de recursos (item

 ).2.3 do Relatório de Auditoria
[ID.05] Déficit de execução orçamentária no montante de R$ 3.919.807,48, ou seja,
o Município realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas (item

 ).  2.4 do Relatório de Auditoria

Na Gestão Financeira e Patrimonial, constatou-se:

[ID.06] Déficit financeiro, evidenciado no Quadro do Superávit/Déficit do Balanço
Patrimonial (  ).item 3.1 do Relatório de Auditoria
[ID.07] Ineficiente controle contábil por fonte/aplicação de recursos, o qual permite
saldo negativo em contas evidenciadas no Quadro do Superávit/Déficit do Balanço
Patrimonial, sem justificativa em notas explicativas (  item 3.1 do Relatório de

).Auditoria
[ID.08] 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 3.2.1 do Relatório de Auditoria
[ID.09] Balanço Patrimonial do Município com notas explicativas que não
demonstram a fonte de informação sobre o montante das provisões matemáticas
previdenciárias lançadas no Passivo (  ).item 3.3.1 do Relatório de Auditoria
[ID.10] Balanço Patrimonial do RPPS e do Município com notas explicativas que não
demonstram a fonte de informação sobre o montante das provisões matemáticas
previdenciárias lançadas no Passivo (  ).item 3.3.1 do Relatório de Auditoria
[ID.11] Incapacidade de pagamento imediato ou no curto prazo de seus
compromissos de até 12 meses (  ).item 3.5 do Relatório de Auditoria

Quanto ao Repasse de Duodécimos à Câmara de Vereadores, houve:

[ID.12] Repasse de duodécimos ao Poder Legislativo maior que o limite permitido no
artigo 29-A da Constituição Federal (  ).item 4 do Relatório de Auditoria

Com relação à Gestão Fiscal, verificou-se:
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e.  

f.  

g.  

[ID.13] Despesa total com pessoal acima do limite previsto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF (  )item 5.1 do Relatório de Auditoria
[ID.14] Não recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na
LRF (  ).item 5.1 do Relatório de Auditoria
[ID.15] Reincidente extrapolação do limite de despesa total com pessoal (  item 5.1

).do Relatório de Auditoria
[ID.16] 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 do Relatório de Auditoria

No que se refere à Gestão da Educação:

[ID.17] Empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB sem lastro
financeiro, em montante acima da receita recebida no exercício (item 6.3 do

).Relatório de Auditoria

Relativamente à Gestão do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS), observou-se:

[ID.18] RPPS em desequilíbrio financeiro, haja vista o resultado previdenciário
negativo de R$ -761.200,92, valor que representa a necessidade de financiamento
do regime para pagar os benefícios previdenciários do exercício (item 8.1 do

).Relatório de Auditoria
[ID.19] RPPS em desequilíbrio atuarial, haja vista o déficit de R$ 256.567.663,06 (

)item 8.2 do Relatório de Auditoria
[ID.20] Ausência de implementação em lei de plano de amortização do déficit
atuarial do RPPS ( ).item 8.2 do Relatório de Auditoria
[ID.21] Não adoção de alíquota sugerida na avaliação atuarial, a qual corresponde a
percentual que conduziria o RPPS a uma situação de equilíbrio atuarial (item 8.4 do

).Relatório de Auditoria

Com relação à Transparência Pública:

[ID.22] 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 “ ” deModerado
transparência da gestão, conforme aplicação de metodologia de levantamento do
Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco – ITM-PE (item 9.1 do

).Relatório de Auditoria

Devidamente notificado (docs. 71 a 72), nos termos do art. 49 da Lei Estadual n  12.600o

/2004 (Lei Orgânica do TCE-PE) e do Regimento Interno deste Tribunal, o interessado, 
  eSr. José Raimundo Pimentel do Espírito Santo, apresentou sua defesa escrita

respectivos anexos (doc. 77 a 91), por meio de seus advogados (doc. 73).

Consta também nos autos  à defesa (doc. 94), com respectivospetição complementar
anexos, realizada em 16/09/2019 através de seus advogados, e outra (doc. 116), datada
de 25/09/2019, versando sobre o descumprimento do limite da Despesa Total com
Pessoal (DTP).

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

A auditoria destaca que os exames foram conduzidos de acordo com as normas e
procedimentos gerais relacionados ao Controle Externo, segundo Resolução TC n  13/96,o

compreendendo:

a) Análise quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e
patrimonial;

b) Análise dos resultados consolidados da entidade e dos instrumentos de
planejamento governamental;

c) Verificação quanto à conformidade às normas constitucionais, legais e
regulamentares, bem como à observância de limites estabelecidos nas
normas constitucionais e infraconstitucionais;

d) Observância às normas legais vigentes, incluídas as resoluções e decisões
deste Tribunal;

e) Análise das peças que integram a prestação de contas, bem como dos
demais documentos posteriormente juntados ao processo.

Ressalte-se que, conforme registrado também pela auditoria, a análise técnica e o
Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal, ou o seu julgamento pela Câmara Municipal, não eximem
de responsabilidade os administradores - inclusive o Prefeito, quando ordenador de
despesa, - e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta
ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do Município, bem como aqueles que
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário,
nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os
artigos 29, § 2 , e 30, inciso II, da Constituição Estadual.o

Passo, então, à análise dos pontos elencados no Relatório de Auditoria em confronto com
a defesa apresentada.

 

1. Gestão Orçamentária

Como vimos acima, no , a auditoria destaca os item 2 do Relatório de Auditoria
seguintes pontos na  (doc. 70, pp. 6-20):Gestão Orçamentária do Município
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[ID.01] Lei Orçamentária Anual (LOA) com previsão de um limite exagerado para a
abertura de créditos adicionais, descaracterizando a concepção da peça
orçamentária como um instrumento de planejamento (  item 2.1 do Relatório de

).Auditoria
[ID.02] Não especificação na programação financeira 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, além de deficiente acompanhamento da programação financeira (

 ).item 2.2 do Relatório de Auditoria
[ID.03] Abertura de créditos adicionais sem autorização do Poder Legislativo
municipal (  ).item 2.3 do Relatório de Auditoria
[ID.04] Abertura de créditos adicionais sem a existência de fonte de recursos (item

 ).2.3 do Relatório de Auditoria
[ID.05] Déficit de execução orçamentária no montante de R$ 3.919.807,48, ou seja,
o Município realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas (item

 ). 2.4 do Relatório de Auditoria

Em sede de , , o interessado assim alega (doc. 77):defesa quanto à LOA

Em relação ao presente item, antes de adentrar no mérito, é
necessário esclarecer que o orçamento para o exercício
financeiro de 2017, estabelecido por meio da Lei Municipal nº
2.822/2016, foi sancionado em 05 de dezembro de 2016, durante
mandato da gestão anterior. Assim sendo, eventual falha na
estimativa da receita não pode ser atribuída ao Defendente,
uma vez que o mesmo iniciou seu mandato em janeiro de

.2017

Dito isso, a Lei nº 4.320/64 que estabelece as regras para
elaboração do Orçamento Anual, não prevê qualquer
limitação quanto à fixação do percentual para abertura de

.créditos adicionais

Ainda, vale destacar que a elaboração da LOA seguiu todos os
trâmites legais, sendo aprovada pelo Poder Legislativo, sem veto
aos artigos 8º e 9º, que estabelecem os percentuais para abertura
de créditos suplementares.

Logo, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na fixação dos
percentuais para abertura de créditos adicionais suplementares,
devendo ser desconsiderado o apontamento feito pela auditoria.
Ademais, ainda que houvesse irregularidade, o que se admite
apenas para argumentar, qualquer falha não passa de mera
irregularidade formal, de natureza contábil, inapta a ensejar a

.rejeição das presentes contas

Sendo assim, requer seja aplicado o art. 59, II, da LOTCE,
relevando a falha em tela para o campo das recomendações.
(Grifou-se).

Com relação à programação financeira e ao cronograma de execução mensal de
, o defendente aduz que:desembolso

A auditoria afirma que a programação financeira não especificou,
em separado, a quantidade e valores de ações ajuizadas para
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cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos
créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Entretanto, com a devida , a auditoria cometeu um equívoco,vênia
posto que a inclusão da referida informação não constitui uma
obrigatoriedade imposta pela Lei Complementar Federal nº

 conforme verifica-se do teor do art. 13101 de 4 de maio de 2000,
do referido diploma legal:

(...).

O fato da Programação Financeira e Cronograma Mensal de
Desembolso não conter a referida especificação não a
deslegitima, mesmo porque a especificação não é uma exigência
legal, mas sim uma possibilidade.

Outrossim, deve ser destacado que restou saldo em contas
banco, inerente ao exercício financeiro de 2016, no montante
de R$ 6.333.499,05, importância suficiente para aportar a
execução a maior das despesas, justificando-se o suposto

.déficit de execução orçamentária

Ademais, ainda que seja considerada como irregularidade, o
que se admite apenas para argumentar, trata-se de falha

, sem condão para macular as contas domeramente formal
Defendente, inapta a ensejar a rejeição das presentes contas,
razão pela qual deverá ser aplicado o art. 59, II, da LOTCE,
relevando a falha em tela para o campo das recomendações.
(Grifou-se).

A respeito da ,abertura de créditos adicionais sem autorização do Poder Legislativo
o interessado argumenta que:

Aduz a Auditoria que, em relação ao orçamento inicial, houve a
abertura de créditos adicionais no percentual de 41,26%, ferindo o
art. 4º da Lei Orçamentária, que autoriza suplementações no
percentual de 40%.

Analisando-se o Relatório de Auditoria, às folhas 10 e 11,
constata-se que a auditoria considerou o valor total das
suplementações (R$ 61.957.788,24) para efeito de aferição do
percentual fixado no art. 4º da Lei n.º 2.822/2016.

É necessário destacar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
pode prever a possibilidade de remanejamentos, transposições e
transferências de dotações, sendo importante que tal situação
faça parte do devido processo legislativo, ou seja, devem estar
adequadamente explicitadas no projeto da lei de diretrizes
orçamentárias, a fim de que seja legitimada pelo Poder Legislativo.

Nesse contexto, cite-se como exemplo a própria Lei de Diretrizes
Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2012 (Lei
n. 12.465/11), que traz previsão plenamente adequada a essa
situação, conforme seu art. 63, eis o teor:
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(...).

Considerando o disposto no inciso I, do artigo 21 da LDO, verifica-
se que as suplementações realizadas para atender as despesas
de pessoal e encargos sociais não oneram o percentual de 40%
fixado no art. 4º da Lei Orçamentária para o exercício de 2017.

Assim sendo, foi elaborado o Mapa Demonstrativo dos
Créditos Adicionais (ANEXO 1), evidenciando as
suplementações que se enquadram no art. 4º da Lei
Orçamentária Anual, bem como aquelas realizadas para
atender despesas com pessoal, enquadradas no art. 21 da
LDO, comprovando que o percentual de suplementação no
exercício financeiro de 2017 foi de 31,13%, portanto dentro do

. Logo, não há o que se falar emque foi previsto na LOA
irregularidade.

Quanto à alegação de inexistência de fonte de recursos,
destaque-se que a abertura de créditos adicionais por
excesso de arrecadação está prevista no inciso II e §3 do art.

, :43 da Lei Federal nº 4.320/64 in verbis

 (...).

Infere-se, desse artigo, que o saldo do excesso de
arrecadação, apurado a qualquer época, pode ser utilizado

, desdepara abertura de créditos suplementares ou especiais
que, conforme já destacado, sejam observadas as restrições
relativas aos recursos vinculados.

Com base nos Balancetes de Receita foi realizada uma apuração
mês a mês, revelando um excesso de arrecadação relativos às
seguintes fontes de recursos: Próprios, Fundo Nacional de
Assistência Social, Recursos provenientes de Contribuições
Previdenciárias e FUNDEB, no total de R$ 8.689.927,88,
conforme Tabela e Balancetes de Receita em apenso (ANEXO 2).

Desta forma, verifica-se que a abertura dos créditos
adicionais se deu em consonância com o que dispõe o inciso

 inexistindoII e §3 do art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64,
irregularidade, razão pela qual deve ser desconsiderado o
presente item. (Grifou-se).

Sobre o , o interessado esclarece que:déficit de execução orçamentária

A auditoria afirma que houve um déficit de execução orçamentária
no valor de R$ 3.919.807,48.

É importante destacar que o exercício financeiro de 2017 foi o
primeiro ano de Gestão do Defendente, tendo sido
detectadas diversas despesas de exercícios anteriores
devidas sem que se encontrassem contabilizadas,
demandando a necessidade de empenhá-las no elemento de
despesa 3.3.90.92, conforme Demonstrativo da Despesa
Realizada, segundo a sua natureza (ANEXO 3).
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Outrossim, a Gestão anterior encerrou o exercício financeiro
de 2016 com um déficit de execução orçamentária de R$

 (ANEXO 4).2.871.323,56

Por fim, constata-se que a precária programação orçamentária da
Gestão anterior acabou refletindo negativamente no resultado
orçamentário de 2017, tratando-se de situação compulsória, não
podendo a Administração evadir-se da obrigação de honrar as
despesas preteridas pela Administração anterior.

Destaque-se que a jurisprudência dessa Corte de Contas é
pacífica no sentido de considerar a presente irregularidade

, conformecomo incapaz de macular as contas do gestor
acórdão no processo de Prestação de Contas de Governo da
Prefeitura de Riacho das Almas, exercício de 2016 em anexo
(ANEXO 19), cujo trecho do voto do relator Conselheiro Valdecir
Pascoal segue a seguir:

(...).

Portanto, deve-se levar em consideração os princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, em
virtude das dificuldades enfrentadas em decorrência da

, bem como o princípioassunção das despesas acima citadas
da isonomia, relevando a falha em tela para o campo das
recomendações. (Grifou-se).

Da análise dos autos, verifico que o interessado, em sua peça de defesa, traz argumentos
que apenas confirmam as constatações da auditoria, como exemplo:

 “eventual falha na estimativa da receita não pode ser atribuída ao Defendente, uma
” e “vez que o mesmo iniciou seu mandato em janeiro de 2017 ainda que houvesse

irregularidade, o que se admite apenas para argumentar, qualquer falha não passa
de mera irregularidade formal, de natureza contábil, inapta a ensejar a rejeição das

”.presentes contas
 A informação exigida na programação financeira e o cronograma de desembolso “
não constitui uma obrigatoriedade imposta pela Lei Complementar Federal nº 101

” e “de 4 de maio de 2000 O fato da Programação Financeira e Cronograma Mensal
”.de Desembolso não conter a referida especificação não a deslegitima

  Sobre o déficit de execução orçamentária: “o exercício financeiro de 2017 foi o
primeiro ano de Gestão do Defendente, tendo sido detectadas diversas despesas de

” e “exercícios anteriores devidas sem que se encontrassem contabilizadas a
jurisprudência dessa Corte de Contas é pacífica no sentido de considerar a presente

”.irregularidade como incapaz de macular as contas do gestor

Conforme registrado no Relatório de Auditoria:

Quanto aos créditos adicionais, a Lei Orçamentária dispôs que o
Poder Executivo estaria autorizado a abrir créditos suplementares
utilizando os recursos de que dispõem os artigos 7º e 43º da Lei
nº 4.320/64. Foi autorizada previamente a abertura de créditos
suplementares diretamente por decreto até o limite de 40% do
valor da despesa fixada, conforme art. 4º da LOA (documento 65).
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Desse modo, considerou-se autorizada previamente a abertura de créditos suplementares
diretamente por decreto até o limite de R$ 60.063.006,42 (40% fixado na LOA). No
entanto, a auditoria constatou a abertura de R$ 61.957.788,24 em créditos adicionais,
todos correspondentes a créditos suplementares, conforme levantamento a partir do
Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos (Documento n  43), ou seja, a partir deo

informações da própria prestação de contas, concluindo, então, que, em relação ao
orçamento inicial, houve uma alteração qualitativa da ordem de 41,26%.

Além disso, o Anexo I (Mapa Demonstrativo dos Créditos Adicionais) trazido pela defesa
(doc. 78) totaliza o mesmo montante, a título de créditos adicionais suplementares abertos
no exercício, informado pela auditoria:         R$ 61.957.788,24. Portanto, persiste o
apontamento técnico.

Quanto à , o artigo 13 da LRF assim dispõe:programação financeira

Art. 13. No prazo previsto no art. 8°, as receitas previstas serão
desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de
arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível,
das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade
e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem
como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis
de cobrança administrativa.

Ora, para o Município de Araripina torna-se cabível “a especificação, em separado, das
medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações
ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos

”, conforme determina a norma. Afinal,tributários passíveis de cobrança administrativa
segundo o Relatório de Auditoria, o estoque da Dívida Ativa do Município de Araripina
passou de R$ 21.815.553,17 em 31/12/2016 para R$ 23.570.597,19 em 31/12/2017. 

A respeito do , em que pese o interessado alegar quedéficit de execução orçamentária
2017 foi seu primeiro ano de gestão, convém destacar que a Prefeitura optou por realizar
despesas com eventos comemorativos (São João e Carnaval) no valor de R$
2.519.748.49, ao contrário de minimizar o déficit apurado no montante de R$
3.919.807,48.

Registre-se, por fim, que as falhas apontadas infringem as normas de controle contábil,
orçamentário e financeiro, evidenciando, ainda, um planejamento governamental
deficiente, com destaque a realização de despesas em volume maior que a arrecadação
(déficit de execução orçamentária).

Nesse sentido, tais vícios ensejam determinações para que não persistam em futuros
.exercícios

2. Gestão Financeira e Patrimonial

No item 3 do Relatório de Auditoria, a auditoria destaca os seguintes achados na Gestão
Financeira e Patrimonial do Município (doc. 70, pp. 21-34):

[ID.06] Déficit financeiro, evidenciado no Quadro do Superávit/Déficit do Balanço
Patrimonial (  ).item 3.1 do Relatório de Auditoria
[ID.07] Ineficiente controle contábil por fonte/aplicação de recursos, o qual permite
saldo negativo em contas evidenciadas no Quadro do Superávit/Déficit do Balanço
Patrimonial, sem justificativa em notas explicativas (  item 3.1 do Relatório de

).Auditoria
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[ID.08] 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 3.2.1 do Relatório de Auditoria
[ID.09] Balanço Patrimonial do Município com notas explicativas que não
demonstram a fonte de informação sobre o montante das provisões matemáticas
previdenciárias lançadas no Passivo (  ).item 3.3.1 do Relatório de Auditoria
[ID.10] Balanço Patrimonial do RPPS e do Município com notas explicativas que não
demonstram a fonte de informação sobre o montante das provisões matemáticas
previdenciárias lançadas no Passivo (  ).item 3.3.1 do Relatório de Auditoria
[ID.11] Incapacidade de pagamento imediato ou no curto prazo de seus
compromissos de até 12 meses (  ).item 3.5 do Relatório de Auditoria

O interessado, por sua vez, argumenta, em sua peça de defesa, que (doc. 77):

5. DÉFICIT FINANCEIRO. DEFICIÊNCIA NO CONTROLE
CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROVISÃO PARA
PERDAS DE DÍVIDA ATIVA (ITENS 3.1, 3.2.1)

Afirma a auditoria que houve um déficit financeiro, bem como um
controle contábil ineficiente. Entretanto, é importante salientar que
não procedem os argumentos apresentados pela auditoria.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP) – 7ª Edição, aprovado por meio da Portaria
Conjunta STN/SOF n.º 02, de 22 de dezembro de 2016, o quadro
citado pela Auditoria poderá apresentar algumas fontes com
déficit e outras com superávit financeiro, eis o teor do subitem
4.4.4 da Parte IV do referido Manual:

(...).

Nesse contexto, verifica-se que o controle contábil existe e é
eficiente, evidenciando tanto os déficits quanto os superávits,
conforme disciplina o Manual de Contabilidade, demonstrando a
improcedência das alegações por parte da auditoria em seu
relatório.

Em relação à dívida ativa, alega a auditoria que não houve
registro de provisão para perdas de dívida ativa. Bem verdade, a
previsão de arrecadação da dívida ativa é um problema
evidenciado em todos os municípios.

Prever as perdas referentes à dívida ativa configura-se uma
tarefa difícil, considerando que envolve diversas áreas como
a tributária e a jurídica, com a finalidade de se apurar os
resultados decorrentes das ações demandadas, bem como
dos pagamentos decorrentes de cobranças administrativas.
Ademais, o sistema de tributação utilizado pelo Município no
exercício financeiro de 2017 ainda estava sendo adaptado de
forma a permitir a mensuração precisa da capacidade de
recebimento da dívida ativa do Município, bem como da provisão
de perdas.
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Vale frisar que é extremamente difícil a cobrança da dívida
ativa do Município, visto que existem diversos meios de
impugnação de que se podem valer os devedores.

Não há como considerar que houve falha de cobrança ou
fragilidade no acompanhamento dos recebíveis fiscais. Ora, em
um processo de cobrança, os mesmos motivos que levaram os
devedores a atrasar o pagamento tempestivo da dívida podem
levá-los ao não pagamento em fase de cobrança administrativa
ou judicial.

Dentro deste processo, a cobrança administrativa passa por
diversas etapas, que vão desde a notificação, o fim do prazo para
pagamento e o encaminhamento das CDAs para a procuradoria
municipal dar início à cobrança judicial, que passa por novo ato
de notificação (citação), com prazo para pagamento, às vezes
designação de audiência de conciliação e demais atos até atingir
o fim almejado, à satisfação do débito.

Outro aspecto relevante decorre da sonegação, inadimplência e
da própria recusa no contribuinte em pagar o débito, ou porque
não tem recursos financeiros, quando muitos devedores não
possuem sequer bens em seu nome, ou porque a cultura de
muitos municípios acaba por se sobressair e as pessoas
simplesmente ignoram o débito por não aceitar a imposição de
cobrança de impostos municipais.

Logo, tratam-se de irregularidades onde o Defendente não pode
ser responsabilizado, uma vez que não dependente de suas
ações para que sejam sanadas. É cediço o momento de crise
evidenciado no país, corroborando a afirmação de que essa
queda de receita das transferências afetou o Município.

Ainda, vale salientar que no exercício em tela foram recebidos à
título de dívida ativa o montante de R$ 548.464,55, bem superior
aos valores dos exercícios anteriores, R$ 368.177,95 (2016), R$
24.520,30 (2015) e R$ 31.308,71 (2014).

Por fim, é necessário levar em consideração que as falhas
apontadas não passam de meras irregularidades formais, de
natureza contábil, inaptas a ensejar a rejeição das presentes

.contas

Sendo assim, requer seja aplicado o art. 59, II, da LOTCE,
relevando a falha em tela para o campo das recomendações.

 

6. BALANÇO PATRIMONIAL DO RPPS E DO MUNICÍPIO COM
NOTAS EXPLICATIVAS QUE NÃO DEMONSTRAM A FONTE
DE INFORMAÇÃO SOBRE O MONTANTE DAS PROVISÕES
MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS LANÇADAS NO PASSIVO
(ITEM 3.3.1)
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Afirma a auditoria que restou constatada a ausência da nota
explicativa relativa a fonte de informação das provisões
previdenciárias.

Primeiramente, é importante destacar que as provisões
matemáticas registradas nos Balanços Patrimoniais do Município
e do RPPS foram obtidas a partir do Demonstrativo de Avaliação
Atuarial, que seguiu por meio do item 35 da Prestação de Contas
do Instituto de Previdência (ANEXO 5).

Embora não tenha constado de forma tácita a referência à
Avaliação Atuarial, os Balanços Patrimoniais do Município e
do RPPS trazem a memória de cálculo das referidas
provisões por meio das Notas e.22 e Nota 3.1,
respectivamente, permitindo o cruzamento dos dados
apresentados na referida Avaliação Atuarial e aqueles registrados
nos Balanços Patrimoniais, evidenciando a correta contabilização
e a inexistência de inconsistências.

Logo, verifica-se que não houve prejuízo à fiscalização por parte
dessa Corte de Contas, nem tão pouco dano ao erário, razão pela
qual requer que seja relevado qualquer falha remanescente ao
campo das recomendações.

 

7. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO IMEDIATO OU NO
CURTO PRAZO DE SEUS COMPROMISSOS DE ATÉ 12
MESES (ITEM 3.5)

Alega a auditoria que ficou constatada a incapacidade de
pagamento imediato ou no curto prazo dos compromissos de até
12 meses da Prefeitura Municipal de Araripina. Contudo, é
fundamental que se destaque que a prestação de contas em
tela versa sobre o primeiro ano de mandato do Defendente,
não tendo ocorrido transição de governo de forma adequada,
acarretando em dificuldades devido às falhas remanescentes

.da gestão anterior

Dito isso, analisando a tabela 3.5.a (fls. 33 do Relatório de
Auditoria), constata-se uma melhora da liquidez imediata do
Município de Araripina, onde o índice aumentou de 0,27, no
exercício de 2016, para 0,37 em 2017.

Quanto à liquidez corrente, a tabela 3.5.b (fls. 34 do Relatório de
Auditoria) demonstra que, entre os exercícios de 2016 e 2017,
houve um aumento significativo de 0,27 para 0,43.

Desta feita, verifica-se que o Município apresentou uma
significativa melhora na capacidade de pagamento imediato e no
curto prazo de seus compromissos.

Destaque-se que a jurisprudência dessa Corte de Contas é
pacífica no sentido de considerar a presente irregularidade

 conformecomo incapaz de macular as contas do gestor,
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acórdão no processo de Prestação de Contas de Governo da
Prefeitura de Riacho das Almas, exercício de 2016 em anexo
(ANEXO 19), cujo trecho do voto do relator Conselheiro Valdecir
Pascoal segue a seguir:

(...).

Logo, não se pode imputar irregularidade ao atual gestor,
posto que o mesmo vem se empenhando em estruturar o
Município de Araripina, sobretudo devido a situação precária

, razão pela qual devem serdeixada pela gestão anterior
respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para relevar os apontamentos para o rol das recomendações, vez
que se tratam de irregularidades formais que não acarretaram em
quaisquer prejuízos para o município. (Grifou-se).

Analisando os autos, vejo que o interessado traz alegações de mérito, em sua peça de
defesa, mas não evidências das providências que vêm sendo adotadas pela
administração para corrigir as falhas apontadas. Ao contrário disso, afirma o defendente
que: “é necessário levar em consideração que as falhas apontadas não passam de meras
irregularidades formais, de natureza contábil, inaptas a ensejar a rejeição das presentes

”.contas

A meu ver, faltou mais atenção e zelo pelos controles internos necessários a uma
contabilidade que permita 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, em
observância às normas que regem a sua elaboração.

Quanto à , a auditoria conclui que (Dívida Ativa do Município item 3.2.1 do Relatório de
, doc. 70, páginas 23 a 26):Auditoria

 

(...)o estoque da Dívida Ativa do Município de Araripina passou de
R$ 21.815.553,17 em 31/12/2016 para R$ 23.570.597,19 em 31
/12/2017, representando um acréscimo de 8,04%.  

Considerando que boa parte dos valores registrados na Dívida
Ativa não possui alta liquidez (por não ter perspectiva concreta,
de fato, de vir a se efetivar como recurso para o ente público), a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com base nos Princípios
Contábeis da Oportunidade e da Prudência, passou a exigir a
regular constituição de provisão para créditos inscritos em dívida
ativa de recebimento incerto.

(...).

Para os municípios, a adoção de medidas relativas à preparação
de sistemas e outras providências de implantação e à
obrigatoriedade dos registros contábeis deveria ter ocorrido desde
2015. Logo, no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 do
Município de Araripina, deve constar a conta redutora de Ativo:
Provisão para Perdas de Dívida Ativa.
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a.  

b.  

Analisando a mencionada peça contábil, verifica-se que a
provisão foi constituída, porém está zerada, ou seja nada foi
provisionado (documento 6).

Além da constituição da provisão, é pertinente analisar o critério
de enquadramento dado pela contabilidade municipal para a
expectativa de recebimento dos créditos da Dívida Ativa.

Verificou-se que 100,00% do total da Dívida Ativa foram
classificados no Ativo Não Circulante do Balanço Patrimonial
(documento 6).

Entende-se relevante comentar que não foram detalhados em
notas explicativas os critérios utilizados para a definição da
expectativa de realização dos créditos.

No que se refere à , ou no curtoincapacidade de pagamento imediato do Município
prazo, de seus compromissos de até 12 meses, em que pese as alegações do defendente
de que se trata de seu primeiro ano de gestão e da situação precária deixada pela gestão
anterior, a auditoria aponta que ( , página 19) foram realizadasitem 2.4.2 do Relatório
despesas com festividades no Município (São João e Carnaval), no montante de R$
2.519.748.49, quando: “analisando-se cada bimestre, verifica-se que no 3º, 04º e 6º
bimestres houve um descontrole no monitoramento das receitas e despesas, o qual
proporcionou que o município finalizasse o exercício de 2017 com deficit de execução

” (demonstrativo à página 12 do Relatório de Auditoria).orçamentária

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 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 no caso
concreto:

  (...) o controle interno de um Município não é exercido por
uma pessoa ou mesmo por um departamento integrante da
estrutura organizacional, mas, por todos aqueles que

, em especial os que têmrespondem pelas diversas operações
funções de comando.

Assim, não existe a figura do responsável pelo controle
interno, pois todos são responsáveis, cada um em relação a

. Existe, sim, a figura do responsável pelosua área de atuação
órgão central do sistema de controle interno ou pela unidade de
coordenação do controle interno, formalmente constituída, a qual,
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por imposição legal, deverá assumir, também, o exercício de
alguns controles relevantes.

  (...) 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.

A simples existência, na organização, da função (atuante) de
coordenação do controle interno, incluindo procedimentos de
auditoria interna, contribui decisivamente para redução de
situações de irregularidades ou ilegalidades, além de,
gradativamente, haver um aprimoramento dos controles interno. (
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).

Nesse sentido, considerando que não foram trazidos aos autos documentos
comprobatórios capazes de descaracterizar as irregularidades constatadas pela auditoria, 
os apontamentos técnicos restam mantidos, ensejando, ainda, determinação para

.que não persistam em futuros exercícios

 

3. Repasse de Duodécimo à Câmara de Vereadores

No que se refere ao descumprimento do limite de repasse de duodécimos à Câmara de
Vereadores (i ), a auditoria informa que (doc. 70, pp. 35-tem 4 do Relatório de Auditoria
37):

O artigo 29-A da Constituição Federal, com redação dada pelas
Emendas Constitucionais nº 25/00 e 58/09, determina que a
despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os
subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos,
não poderá ultrapassar percentuais específicos incidentes sobre o
somatório da receita tributária e das transferências previstas no §
5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizadas
no exercício anterior.

(...).

É entendimento desta Corte de Contas, manifestado no
Acórdão TC nº 154/2012, que o comando constitucional
expresso no artigo 29-A é apenas um limite e não gera direito
de o Poder Legislativo receber, a título de duodécimos, o valor
nele mencionado.

O repasse feito ao Legislativo não necessariamente decorre da
aplicação dos percentuais positivados na Constituição Federal
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Tabela 4 Valor permitido de duodécimos x Total de 
duodécimos repassados à Câmara de Vereadores

       Especificação       Valor

Percentual estabelecido na Constituição 
Federal

Limite Constitucional (em R$)

7,00(2)%

 

R$ 4.888.901,21

Valor autorizado na Lei Orçamentária 
Anual (LOA)

R$ 5.042.000,00

Valor permitido R$ 4.888.901,21

Valor efetivamente repassado à Câmara 
(sem considerar os inativos)

Percentual em relação à receita 
efetivamente arrecadada em 2017

R$ 4.919.719,56

 

7,04%

(incisos I a VI do artigo 29-A) sobre o somatório da receita
efetivamente realizada no exercício anterior24. O repasse está
tão somente limitado a esse valor.

De acordo com o Apêndice X, o valor permitido para o repasse de
duodécimos ao Poder Legislativo pode ser resumido da seguinte
forma:

Fonte: Apêndice X

A Prefeitura de Araripina repassou R$ 30.818,35 a maior, não
cumprindo com o disposto no caput do artigo 29-A, inciso I,
da Constituição Federal. Tal fato é passível de enquadramento
como crime de responsabilidade do prefeito, de acordo com o §
2°, I, do mesmo artigo 29-A, da Carta Magna.

Os repasses de duodécimos ao Legislativo Municipal
efetuados em 2017 foram feitos até o dia 20 de cada mês,
conforme evidencia o documento 47, cumprindo o que preceitua o
inciso II do parágrafo 2º do artigo 29-A da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional n° 25/2000.
(Grifou-se).

O interessado, em sua peça de defesa (doc. 77), alega que:

Consta no relatório de auditoria (fls. 36 e 37) referência à
legislação aplicável, demonstrando que existem dois limites para
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repasse de duodécimos à Câmara de Vereadores, sendo o limite
constitucional, exposto no Art. 29–A da CF/88, de R$
4.888.901,21, bem como o limite autorizado na LOA no valor de
R$ 5.042.000,00.

Na verdade, vale salientar que houve um equívoco por parte da
auditoria, posto que o valor correto do limite constitucional é
R$ 4.936.083,55, uma vez que a auditoria deixou de incluir no
Apêndice X as receitas do Simples Nacional registradas na
rubrica de receita 17.21.01.06 (Cota Parte do Simples

 bem como realizou a inclusãoNacional) que é de R$ 677.777,02,
de juros e multas de contribuições previdenciárias no valor de R$
3.743,56, evidenciada no Comparativo da Receita Orçada com

.a Arrecadada do exercício financeiro de 2016 (ANEXO 6)

Feita a correção, comparando-se o duodécimo repassado ao
Poder Legislativo (R$ 4.919.719,56), com o valor devido (R$
4.936.083,55), verifica-se que houve um repasse à maior de
R$ 16.363,99, que representa 0,33% do montante devido,
importância materialmente irrelevante, incapaz de macular as

.contas do Gestor

Ademais, a jurisprudência dessa Corte de Contas é pacífica
no sentido de considerar a presente irregularidade como

, conforme demonstrado no Acórdão T.C. nº 1404/2017,formal
em sessão realizada em 13 de dezembro de 2017, que aprovou,
com ressalvas, as contas do Prefeito de São José do Belmonte:

(...).

Sendo assim, em razão da similaridade entre o julgado acima e o
presente caso, em defesa ao princípio da isonomia, deve a falha
em comento ser afastada. (Grifou-se).

Da documentação trazida pela defesa, vejo que o Anexo 6 (doc. 83) contempla um
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do exercício anterior (2016) que
registra o valor de R$ 677.777,02 para a cota-parte do Simples Nacional.

Por outro lado, de fato, não há registro no demonstrativo elaborado pela auditoria
(Apêndice X) da receita acima referida, razão pela qual, refazendo os cálculos, o
montante total da receita arrecadada no exercício anterior passa a ser de R$
70.519.222,83 (e não de R$ 69.841.445,81, conforme apresentado no citado Apêndice X
do Relatório), resultando no limite constitucional de  (7% x R$R$ 4.936.345,60
70.519.222,83)  Nesse sentido, a tabela de comparação do limite ora analisado passa a.
ter a seguinte composição de números:

       Especificação       Valor

Percentual estabelecido na Constituição Federal

Limite Constitucional (em R$)

7,00%

 

R$ 4.936.345,60
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Valor autorizado na Lei Orçamentária Anual (LOA) R$ 5.042.000,00

Valor permitido R$ 4.936.345,60

Valor efetivamente repassado à Câmara (sem considerar os 
inativos)

R$ 4.919.719,56

 

Total Repassado a Menor R$ 16.626,04

 

Desse modo, persiste o descumprimento à norma constitucional, no entanto, o repasse ao
Legislativo Municipal passou a ser a menor, à luz dos novos cálculos, no montante de R$
16.626,04. Contudo, considerando que tal valor correspondeu a 0,34% do limite permitido
(R$ 4.936.345,60) e, portanto, inexpressivo, entendo caber determinação para que não
volte a se repetir em futuros exercícios. 

 

4. Gestão Fiscal: Descumprimento do Limite da DTP

Com relação à , o , em seu  (doc. 70, pp. 38Gestão Fiscal Relatório de Auditoria item 5
a 45), aponta que:

[ID.13] Despesa total com pessoal acima do limite previsto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF (  )item 5.1 do Relatório de Auditoria
[ID.14] Não recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na
LRF (  ).item 5.1 do Relatório de Auditoria
[ID.15] Reincidente extrapolação do limite de despesa total com pessoal (  item 5.1

).do Relatório de Auditoria
[ID.16] 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 do Relatório de Auditoria

Quanto ao descumprimento do limite de Despesa Total com Pessoal (DTP), a auditoria
informa que:

A Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal
- LRF), em seu art. 20, inciso III, estabeleceu que a despesa total
com pessoal do Poder Executivo não deve ultrapassar 54% da
Receita Corrente Líquida (RCL) do respectivo período de
apuração.

A despesa total com pessoal do Poder Executivo foi de R$
88.612.940,95 ao final do exercício de 2017 (Apêndice III), o
que representou um percentual de 64,44% em relação à RCL
do Município, apresentando diferença em relação àquela
apresentada no RGF do encerramento do exercício de 2017, que
foi de 64,45% da RCL.
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(...).

Conforme se observa no gráfico anterior, a Prefeitura de
Araripina desenquadrou-se no 2º em3º quadrimestres de
2017, ultrapassando o limite previsto na LRF, conforme
detalhado no Apêndice III.

Segundo o art. 8º da Resolução TCE-PE nº 20/2015:

Art. 8º O RGF deverá indicar as medidas corretivas
adotadas, ou a adotar, pelo respectivo Poder, caso seja
ultrapassado qualquer dos limites previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, em atendimento ao disposto no
inciso II do art. 55 da LRF.

Em nenhum dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) emitidos pela
Prefeitura de Araripina foram informadas as medidas corretivas
para a redução e controle da despesa total com pessoal.

Ressalte-se, ainda, que a referida prefeitura foi alertada 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/GC04 nº 00244/2017, de 15/12/2017,
TC/GC04 nº 00041/2018, de 04/04/2017(documento 68), nos
termos que prescreve o art. 59, § 1º, inc. II, da Lei Complementar
nº 101/2000.

A Prefeitura de Araripina vem de um longo período de
desenquadramento em relação a este limite. Efetivamente, desde
2016 este Tribunal abre processos para analisar a ausência de
recondução da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo
Municipal ao limite prescrito na LRF, nos prazos nela
estabelecidos, conforme Tabela 5.1 a seguir:

Tabela 5.1 Processos formalizados no TCE-PE sobre o comprometimento da RCL com a 
DTP anteriores a 2017

Processo Exercício Relator Situação do processo 
em Dez/2018

 

18800002

 

2016

 

DIRCEU RODOLFO DE 
MELO JÚNIOR

 

IRREGULAR

       

1680005-9 2016 TERESA DUERE
REGULAR COM 

RESSALVA
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Fonte: documento 68, extraído do Sistema AP deste Tribunal de Contas a partir de
consulta realizada em 11/12/2018

(...).

Ressalta-se que, uma vez excedido 95% do limite estabelecido no
art. 20 da LRF, o Poder Executivo ficará impedido de:

conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de
sentença judicial ou de determinação legal ou contratual,
ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da
Constituição;
criar cargo, emprego ou função;
alterar estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
dar provimento a cargo público, admitir ou contratar pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de
educação, saúde e segurança; e
contratar hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do
§ 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei
de diretrizes orçamentárias (LRF, artigo 22, parágrafo único,
incisos I a V).

Quando extrapolado o limite de despesa com pessoal, e não
havendo a redução do excedente no prazo legal, enquanto
perdurar o excesso, o ente ficará impedido de:

receber transferências voluntárias, exceto as relativas a
ações de educação, saúde e assistência social;
obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e
contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa
com pessoal (LRF, artigo 23, § 3º, incisos I a III, c/c artigo 25,
§ 3º). (Grifou-se).

Em  (doc. 77), o interessado assim aduz:sede de defesa

Há de se observar que no caso presente, apesar de terem sido
adotadas várias medidas para a redução das despesas com
pessoal, não foi possível reduzir o excesso dentro do prazo legal
por força de fatos alheios à vontade do Defendente.

É fundamental que façamos algumas ponderações acerca dos
números apresentados pela auditoria em seu relatório.

Primeiramente, é primordial elencar que houve uma queda efetiva
e elevada na arrecadação de receitas no exercício de 2017,
totalizando uma receita a menor de R$ 8.247.386,27, conforme
tabela abaixo e documentação do comparativo da receita orçada
com a arrecadada nos exercícios de 2016 e 2017, em anexo
(ANEXO 10):
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(...).

Diante desse cenário, é inevitável que a atual gestão tivesse
dificuldade em reduzir o índice de despesa com pessoal,
sobretudo aliado aos fatos narrados abaixo.

Conforme se verifica do Item 3.4.2 do Relatório de Auditoria da
Prestação de Contas de Governo relativa ao exercício financeiro
de 2016 – Processo T.C. nº 17100089-4 (ANEXO 11), a gestão
anterior deixou de pagar e registrar na contabilidade das
contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, não tendo
sequer apresentado o Demonstrativo de Recolhimento das

.Contribuições Previdenciárias ao RGPS

Como consequência, os valores que deixaram de ser recolhidos
para o RPPS durante o exercício financeiro de 2016, conforme o
item 9.3 do Relatório de Auditoria, foram computados para fins de
apuração das despesas com pessoal do referido exercício
financeiro (2017), impactando seriamente no índice da atual
gestão.

Verifica-se, ainda, de acordo com declaração constante do
Documento 36 (Demonstrativo de recolhimento das contribuições
previdenciárias ao RGPS), que as informações referentes aos
repasses ao RGPS não foram fornecidas (ANEXO 12).

Observe-se que o Relatório de Auditoria informa que não foram
reconhecidas na contabilidade da Prefeitura Municipal de
Araripina as contribuições previdenciárias não recolhidas ao
RGPS, o que mais uma vez serviu para reduzir o percentual de
gastos com pessoal do exercício financeiro de 2016, bem como
para gerar ônus para o erário municipal em virtude dos
acréscimos pecuniários que incidirão, comprometendo
sobremaneira a saúde financeira da atual gestão, conforme,
inclusive, expressamente reconhecido no Relatório de Auditoria:

(...).

Ademais, vale mencionar que não houve o empenhamento
das folhas de pagamento relativas ao mês de dezembro e ao
décimo terceiro de 2016, o que influencia, também, no
aumento do índice de despesa com pessoal do exercício ora

, conforme Ofícios PMA/CGM nº 202/2018 e PMA/CGManalisado
nº 231/2018 em anexo (ANEXO 13).

Como se constata das observações acima, o comprometimento
da receita corrente líquida com a despesa com pessoal foi
muito superior ao apontado no item 6.1 do Relatório de
Auditoria da Prestação de Contas de Governo relativa ao
exercício financeiro de 2016 – Processo T.C. nº 17100089-4
(ANEXO 11).
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Registre-se que a auditoria desse TCE já constatou no citado
Relatório de Auditoria um percentual bem maior (63,18%) do
que o apresentado pela gestão anterior no RGF do
encerramento do exercício financeiro de 2016 (57,07%).

Entretanto, esse índice, observados os pontos acima ora
levantados, será ainda maior do que o altíssimo índice
apontado pela auditoria (63,18%), o que revela a dramática
situação que a atual gestão se deparou quando assumiu no

, fator esse que deve ser levado em consideração,início de 2017
juntamente com outros aspectos que serão trazidos na presente
defesa, para fins de relevar as irregularidades apontadas no
presente processo.

De suma importância consignar que a gestão anterior,
conforme explicitado no item 6.4 do Relatório de Auditoria da
Prestação de Contas de Governo relativa ao exercício
financeiro de 2016 – Processo T.C. nº 17100089-4 (ANEXO
11), assumiu novas despesas que deveriam ter sido evitadas,
no montante de R$ 1.635.186,30, em contrariedade ao art. 42
da LRF, posto que foram contraídas nos dois últimos
quadrimestres do exercício, comprometendo a situação
financeira municipal e prejudicando a gestão sucessora.

(...).

Também, ficou constatada a existência de déficit de execução
orçamentária, ou seja, o Município de Araripina realizou despesas
em volume superior à arrecadação de receitas, no montante de
R$ 4.731.675,56, conforme demonstrado no relatório de auditoria
(item 2.5 - ANEXO 11).

Ainda, em Ofício PMA/CGM nº 180/2018 (ANEXO 14),
destinado ao Auditor de Controle Externo do TCE/PE, Sr.
José Ribeiro de Andrade Neto, à Controladoria do Município
de Araripina relatou a situação absolutamente precária
encontrada pela atual gestão, tendo sido identificados
valores negativos na dívida flutuante das contas da
Associação de Agentes Comunitários, empréstimos e

,financiamentos e outros consignatários do exercício de 2016
bem como o total descaso durante o período de 2013 a 2016 no
que tange aos restos a pagar de exercícios anteriores, tendo sido
pagos os percentuais de 0%, 0,88%, 20,04% e 13,17%,
respectivamente.

Também, quanto ao PASEP e INSS, foram feitos parcelamentos
de dívida no valor de R$ 2.711.352,63 e R$ 9.762.336,98,
respectivamente.

Ademais, não obstante todo o explanado acima, essa Corte de
Contas tem entendimento consolidado no sentido de que as
contratações temporárias para as áreas de educação e
saúde, considerando o disposto no art. 22, IV, da LRF, devem
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ter tratamento diferenciado, sendo admitidas mesmo quando
.ultrapassado o limite prudencial

É preciso destacar que o Gestor vem buscando arduamente
uma melhoria na estrutura do Município de Araripina.
Ademais, conforme se verifica do Parecer de Controle Interno
que relata a real situação existência no município (ANEXO 15),
tratando sobre as contratações emergenciais necessárias para a
continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais, bem
como do Ofício SDS/PMA nº 20/2018 em anexo (ANEXO 15), no
mês de setembro de 2017 foram exonerados 13 servidores
vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social, com o intuito
de reduzir a folha de pagamento do município, representando
uma redução no valor de R$ 16.259,00.

Já em novembro de 2017, foram exonerados mais 30
servidores contratados temporariamente, reduzindo em R$
34.740,00 a folha de pagamento, bem como 4 servidores não
tiveram seus contratos renovados, o que contribuiu para uma
redução de R$ 4.374,00, objetivando adequar-se ao limite
imposto pela legislação. Ademais, todos os servidores
comissionados vinculados à SDS foram exonerados,

. Diantereduzindo a despesa com pessoal em R$ 64.900,00
disso, apenas no que tange à SDS, a redução no exercício de

, com o2017 foi de R$ 115.899,00 de despesa com pessoal
intuito de se reenquadrar no limite imposto pela LRF.

Ainda, em relação à saúde, as providências tomadas pela
Secretaria de Saúde, com a exoneração de servidores
comissionados e contratados, diminuindo a folha em R$

 equivalente ao percentual de 32,32% da folha de203.557,56,
pagamento dos servidores contratados e comissionados
vinculados à Secretaria da Saúde, reduzindo de 194 para 161 o
número de servidores contratados temporariamente e de 27 para
2 o número de servidores comissionados, conforme Ofício GS nº
029/2018, do Secretário de Saúde Sr. José Álvaro de Azevedo,
em anexo (ANEXO 15).

Ademais, é fundamental salientar que as medidas adotadas
por parte da gestão no sentido de redução da folha de
pagamento passaram a surtir efeito já no 2º quadrimestre de
2018, quando o percentual ficou em 55,89, demonstrando
uma diminuição significativa, bem como a atuação do Gestor

. em enquadrar-se ao índice exigido pela LRF Tanto é verdade,
que nos dois quadrimestres seguintes, quais sejam o 3º
quadrimestre de 2018 e 1º quadrimestre de 2019, a Prefeitura
Municipal de Araripina alcançou os percentuais de 51,37% e

 respectivamente, encontrando-se devidamente50,45%,
enquadrada no limite de despesa com pessoal, conforme
relatórios de gestão fiscal em anexo (ANEXO 16).

Vale destacar que todos os demais índices constitucionais foram
devidamente cumpridos. No tocante à educação, eis que a
aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do
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ensino representou um montante bastante expressivo equivalente
a 34,19% da receita resultante de impostos, bem acima do
mínimo legal de 25% exigido pela CF/88, conforme demonstrativo
em anexo (ANEXO 17). No quesito de remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica, eis que o
município aplicou o percentual de 92,73%.

Já no que tange às ações e serviços públicos de saúde, os
recursos aplicados totalizaram 24,62%, acima dos 15% do
mínimo legal exigido, representando um valor aplicado a maior
em R$ 6.061.889,20, conforme se faz prova do demonstrativo em
anexo (ANEXO 18), demonstrando o alto investimento e
dedicação da atual gestão em realizar uma prestação de serviço
adequada à população de Araripina.

Destaque-se que foi amplamente demonstrado acima que a
gestão anterior deixou o Município de Araripina no déficit,
contraindo despesas que não foram pagas dentro do exercício,
eximindo-se de recolher as contribuições previdenciárias, bem
como de restos a pagar de exercícios anteriores. Ainda, foram
realizados termos de parcelamento junto ao INSS e RFB nos
valores de R$ 9.762.336,98 e R$ 2.685.532,91, que acarretaram
em compromissos de pagamento para a atual gestão municipal.

Por fim, a jurisprudência dessa Corte de Contas é pacífica no
sentido de considerar a presente irregularidade como

, conforme acórdãosincapaz de macular as contas do gestor
nos processo de Prestação de Contas de Governo da Prefeitura
de Riacho das Almas, exercícios de 2015 e 2016 em anexo
(ANEXO 19), cujo trecho do voto do relator Conselheiro Valdecir
Pascoal segue a seguir:

(...).

Em razão disso, em defesa ao princípio de continuidade do
serviço público, não há o que se falar em irregularidade no
presente caso, diante da situação extremamente precária
encontrada pela atual gestão. (Grifou-se).

Analisando a questão, conforme dados do Relatório de Auditoria (doc. 70, pp. 39-40), vê-
se que a Prefeitura Municipal de Araripina se desenquadrou desde o 3  Quadrimestreo

 da Receita Corrente Líquida (RCL), e/2016, alcançando o percentual de 63,18%
permanecendo desenquadrada até o 3  Quadrimestre/2017, conforme segue:o

Quadrimestre/Exercício Percentual da DTP

3  Quadrimestre/2016o 63,18%

1  Quadrimestre/2017o 57,85%
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2  Quadrimestre/2017o 63,44%

3  Quadrimestre/2017o 64,44%

 

No , o percentual da DTP atingiu da RCL, tendo-se1  Quadrimestre/2017o 57,85% 
reduzido o percentual extrapolado (referente ao 3  Quadrimestre/2016, de 63,18%) emo

mais de 1/3 (5,33%, quando 1/3 corresponderia a 3,06%), conforme determina a LRF.  No
entanto, no  aumenta o percentual de descumprimento de 2  Quadrimestre/2017o 57,85%

 (no 1  Quadrimestres/2017) para , da RCL o 63,44% alcançando 64,44% da RCL no
. último quadrimestre de 2017

Registre-se que, nos termos do art. 23, , da Lei Complementar n  101/2000 (Lei decaput o

Responsabilidade Fiscal – LRF):

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão
referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo
artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o
percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no

, adotando-se, entre outras, as providências previstas nosprimeiro
 e . (Grifou-se).§§ 3º 4  do art. 169 da Constituiçãoo

Vê-se, então, que o dispositivo acima transcrito dispõe acerca de dois prazos distintos:

1.   Dois quadrimestres, para eliminação de todo o percentual excedente;

2.     Um quadrimestre, para eliminação de no mínimo 1/3 do percentual
excedente.

Relativamente às providências previstas nos §§ 3  e 4  do art. 169 da Constituiçãoo o

Federal, destaca-se que a redução da despesa com pessoal deve passar,
necessariamente, pelo corte de cargos em comissão e de funções gratificadas (artigo
169,  §3 , inciso I, da CF/88), exoneração dos servidores não-estáveis (artigo 169, § 3 ,o o

inciso II, da CF/88), podendo até mesmo exigir a exoneração de servidores concursados,
desde que antecedida do devido processo legal, caso nenhuma das medidas
anteriormente mencionadas mostrem-se suficientes para assegurar o cumprimento dos
limites de gastos com pessoal (artigo 169, § 4 , da CF/88).o

In casu sub examine, considerando que o desenquadramento da Prefeitura Municipal de
Araripina ocorreu desde , à luz do artigo 23, , c/c o artigoo 3  Quadrimestre/2016o caput
66 da LRF, o Poder Executivo Municipal teria:

até o 2  Quadrimestre/2017 para redução de no mínimo 1/3 do percentualo

excedente;
até o 1  Quadrimestre/2018 para atender ao disposto no art. 23, , da Lei deo caput
Responsabilidade Fiscal, ou seja, reduzir todo o percentual excedente.

Em sede de  (doc. 94), o defendente aduz que:petição complementar à defesa
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(...) ao longo da gestão do gestor antecessor, a remuneração do
pessoal do magistério, que possui grande impacto na despesa
com pessoal, foi aumentada de forma exponencial e
irresponsável.  

Para se ter uma ideia, observando-se as tabelas de remuneração
constantes da Lei Municipal nº 2.783, de 21 de março de 2016,
relativas ao último ano da gestão anterior, um professor 200 horas
/aula com formação em magistério de Araripina, em 2016, recebia
no estágio final da carreira um valor de R$ 2.913,01, enquanto
que no Governo do Estado de Pernambuco o máximo percebido
por professor com idêntica situação era R$ 2.135,60, conforme
tabela divulgada pelo Sintepe (vide Doc. 3 https://www.sintepe.org.

).br/pdf/vencimentos_2016_Docentes.pdf

Quando se passa para uma comparação semelhante entre
professores com especialização, mestrado e doutorado é que se
verifica uma elevação ainda maior dos salários pagos em
Araripina, embora a capacidade de pagamento seja bastante
inferior à do Governo do Estado. (...).

(...).

Como se observa dos números acima apresentados, esse
generoso aumento da remuneração dos profissionais do
magistério em Araripina, embora a categoria merecesse salários
ainda maiores, gerou um elevado comprometimento das receitas
com a despesa com pessoal, chegando a aproximadamente 65%
no final da gestão passada.

Por outro lado, os documentos anexados na defesa e na presente
petição de complementação são inequívocos em demonstrar a
responsabilidade do Prefeito do Município de Água Preta com a
gestão de despesas com pessoal, agindo sempre com o intuito de
reduzir o excesso de gastos, advindos de gestão anterior.

Noutro óbice, com o intuito de comprovação da
responsabilidade com a gestão de pessoal, além de todas as
medidas já mencionadas anteriormente na defesa, é
imperioso ressaltar que o Defendente fez uma Reforma
Administrativa em novembro de 2017, na qual foi reduzido o
número de cargos comissionados e as suas respectivas
remunerações, conforme se observa da comparação entre a
Lei Municipal nº 2.880, de 14 de novembro de 2017, e a Lei
Municipal nº 2.837, de 21 de março de 2017 (Doc. 4).

Nesse norte, conforme se extrai dos relatórios dos gastos
com pessoal (Doc. 5), em relação ao quadro 3 - geral (Doc.5),
verifica-se uma despesa total com pessoal de R$ 6.930.011,15
com a seguinte distribuição: 66,76% são representados por
gastos com servidores efetivos (R$ 4.626.751,71), 23,24%
com servidores contratados (R$ 1.610.283,16), 9,83% com
servidores comissionados (R$ 681.311,43) e 0,17% com
servidores cedidos (R$ 11.664,85).
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Com isso, conclui-se que a maior parte das despesas com
pessoal do Município de Araripina é destinada ao pagamento
dos servidores efetivos, sendo os comissionados e
temporários apenas uma diminuta fração do total da despesa.
Tais gastos com pessoal efetivo são o que geram maior
impacto no percentual de limite de despesa com pessoal,
auferido pelo município, conforme determinação da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Diante do exposto, ratificando todos os demais argumentos
colacionados na defesa antes apresentada, requer, em atenção
aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, seja emitido parecer prévio pela aprovação
com ressalvas das contas de governo Defendente relativas ao
exercício financeiro de 2017.

Em outra , datada de 25/09/2019 (doc. 116), opetição complementar à defesa
interessado argumenta também que:

Em face a seriedade da questão relativa à despesa com pessoal,
além da documentação trazida no bojo da defesa e da peça de
complementação para fins de comprovação da sanabilidade das
irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria, cinge-se
necessário a indexação de outros documentos complementares
especificamente relativos à extrapolação de despesa total gasto
com pessoal, justamente com o intuito de demonstrar a
responsabilidade do Prefeito de Araripina com a gestão de
pessoal.

Por oportuno, para fins de comprovação da responsabilidade
do Sr. José Raimundo Pimentel com a gestão de pessoal,
foram adotadas várias medidas para a redução das despesas
com pessoal advindos da gestão do exercício financeiro de
2016, de forma que, conforme consta no ofício 219/2019
(DOC. 1), no 2º quadrimestre e no 4º bimestre do ano de 2019
o Município de Araripina já encontra-se abaixo dos limites
constitucionais máximo e prudencial com a despesa de
pessoal, no percentual de 50,93% (DOC. 2 e 3).

Analisando as alegações trazidas, tanto na peça de defesa como nas petições
, nota-se que:complementares

No que tange aos fatos da gestão anterior que impactaram na dificuldade de
promover a redução dos percentuais da DTP no exercício de 2017, tendo a gestão
atual se deparado com situação precária no Município, de fato, conforme se
depreende do Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Araripina a
rejeição das contas do Sr. Alexandre José Alencar Arraes, relativas ao exercício
financeiro de 2016 ((Processo TCE-PE n  17100089-4 –Prestação de Contas –o

Governo - Prefeitura Municipal de Araripina/2016), foram constatadas diversas
irregularidades, dentre as quais:

existência de déficit de execução orçamentária no montante de R$ 4.731.675,56;
não foram ordenadas medidas, na forma e prazos da LRF, necessárias à redução
do excedente da despesa com pessoal até o 2  quadrimestre de 2016;o
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não foram reconhecidas na contabilidade municipal, e devidamente recolhidas,
contribuições previdenciárias devidas no exercício ao RGPS;
descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que
foram contraídas obrigações de despesas nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem que houvesse suficiente disponibilidade de caixa, configurando
possível crime contra as finanças públicas previsto no art. 359-C do Código Penal;
recolhimento a menor de contribuições previdenciárias devidas ao RPPS no valor de
R$ 1.232.990,88, relativo à contribuição dos servidores, e R$ 2.815.254,30, relativo
à contribuição patronal, repercutindo diretamente no equilíbrio das contas públicas,
ao aumentar o passivo do Município.

Trata-se do primeiro ano de mandato do interessado à frente do Poder Executivo
Municipal, tendo empreendido esforços para conduzir os percentuais da DTP aos
limites estabelecidos, a exemplo da Reforma Administrativa em novembro de 2017,
na qual foi reduzido o número de cargos comissionados e as suas respectivas
remunerações.
As situações mencionadas pelo interessado (aumento do piso salarial dos
professores) devem fazer parte das previsões orçamentárias e financeiras da gestão
municipal, haja vista ocorrerem anualmente.
Em que pese não tenha se constatado reflexo das medidas adotadas pelo atual
gestor (para redução do percentual da DTP) na efetiva eliminação do montante
extrapolado, até findo o exercício financeiro, a Prefeitura Municipal de Araripina
ainda estaria dentro do prazo total para a recondução da DTP aos limites previstos
na LRF (até o 1  Quadrimestre/2018), haja vista o disposto no art. 23, , c/c oo caput
art. 66, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desse modo, entendo que o comportamento da DTP enseja acompanhamento,
, razão pela qual devendo ser observado no exercício seguinte o apontamento

, de forma que a Prefeitura Municipal tome astécnico deve ensejar determinação
providências no sentido de reduzir o percentual extrapolado e se manter dentro do limite
estabelecido no art. 20, inciso III, alínea “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Com relação à inscrição de Restos a Pagar sem que houvesse disponibilidade de
, o interessado aduz que:caixa

Consta no relatório de auditoria uma análise do montante de
restos a pagar inscritos no exercício financeiro de 2017, bem
como de exercício anteriores, aduzindo que ao encerrar o ano de
2017, o Defendente não deixou recursos vinculados e não
vinculados suficientes para suportar o montante inscrito em restos
a pagar processados em recursos vinculados e não vinculados.

Primeiramente, para que seja feita uma análise justa do presente
item é fundamental que se observe o montante de restos a pagar
deixado pelo gestor anterior, correspondente a R$ 12.030.950,46,
relativos às despesas processadas e R$ 1.650.527,14,
correspondente às despesas não processadas.

Observando de forma isolada os restos a pagar decorrentes
do exercício financeiro de 2017, objeto desta prestação de
contas, verifica-se o total de R$ 6.861.047,81, tendo sido
deixado em conta o saldo de R$ 9.221.824,30, conforme
números demonstrados pela própria auditoria, constatando-
se que o saldo financeiro do exercício era suficiente para o
aporte das despesas realizadas em 2017.
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Assim sendo, há que se considerar que o Defendente, ao
assumir o seu mandato, recebeu um elevado estoque de
restos a pagar, que consequentemente dificultou o

, não podendoreequilíbrio financeiro do Município de Araripina
ser responsabilizado pelas irregularidades da gestão anterior.
(Grifou-se).

Conforme registrado no item 2 deste Relatório de Voto, no que se refere à incapacidade
, ou no curto prazo, de seus compromissos de atéde pagamento imediato do Município

12 meses, em que pese as alegações do defendente de que se trata de seu primeiro ano
de gestão e da situação precária deixada pela gestão anterior, a auditoria aponta que (

, página 19) foram realizadas despesas com festividades noitem 2.4.2 do Relatório
Município (São João e Carnaval), no montante de R$ 2.519.748.49, quando: “analisando-
se cada bimestre, verifica-se que no 3º, 04º e 6º bimestres houve um descontrole no
monitoramento das receitas e despesas, o qual proporcionou que o município finalizasse

” (demonstrativo à página 12 doo exercício de 2017 com deficit de execução orçamentária
Relatório de Auditoria).

Portanto, , sendo digna de determinação para que nãoresta mantida a irregularidade
persista em futuros exercícios, de forma que o Município alcance o seu equilíbrio
orçamentário, financeiro e fiscal.  

5. Gestão da Educação

O Relatório de Auditoria aponta a seguinte irregularidade quanto à Gestão da Educação
(item 6, pp. 46-54):no Município 

[ID.17] Empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB sem lastro
financeiro, em montante acima da receita recebida no exercício (item 6.3 do

).Relatório de Auditoria

O interessado, por sua vez, argumenta que (doc. 77):

Analisando o Apêndice IX do relatório de auditoria, constata-se
que houve um equívoco em sua elaboração, tendo sido informado
o montante de R$ 3.429.088,65 como restos a pagar processados
do FUNDEB sem disponibilidade de recurso.

Com base no demonstrativo “contas banco”, observa-se que ao
final do exercício financeiro de 2017, havia uma disponibilidade de
caixa de recursos vinculados ao FUNDEB no valor de R$
946.174,85 (ANEXO 7).

Outrossim, é necessário enfatizar que no exercício financeiro
2018, o Governo Federal reconheceu a existência de uma
diferença de valores repassados a menor em 2017, relativa ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação, no montante de
R$ 1.096.828,36, receita essa que foi creditada em 02 de maio de
2018, conforme demonstrativo em apenso (ANEXO 08).
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Ressalte-se que a receita foi creditada livre de vedação à
utilização para quitação de despesas do FUNDEB relativas ao
exercício financeiro de 2017, sendo adequados ao pagamento
dos restos a pagar.

Ademais, não há vedação a utilização de recursos próprios para
quitação de restos a pagar vinculados ao FUNDEB de exercícios
anteriores, tendo sido pago no exercício financeiro de 2018 o
montante de R$ 1.096.828,36, conforme relação de empenhos
pagos (ANEXO 09). Para melhor evidenciar, segue, abaixo,
planilha de cálculo com base nos valores supracitados:

(...).

Por fim, resta comprovado que os restos a pagar do FUNDEB
foram quitados com receitas provenientes do ajuste do FUNDEB;
Saldo Financeiro do FUNDEB relativo ao exercício financeiro de
2017 e receitas de recursos próprios, inexistindo qualquer
irregularidade no presente caso.

Das alegações trazidas pela defesa, observo que, embora mencionado o Anexo 7,
evidenciando a disponibilidade em caixa dos recursos do FUNDEB, ao final de 2017, no
valor de R$ 946.174,85, não consta nos autos tal documento.

Além disso, o defendente admite que em 2018 “o Governo Federal reconheceu a
existência de uma diferença de valores repassados a menor em 2017, relativa ao Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, no montante de R$ 1.096.828,36, receita essa que foi

”,   o que restou confirmado no Anexo 08 (doc. 84) dacreditada em 02 de maio de 2018
defesa, “tendo sido pago no exercício financeiro de 2018 o montante de   R$ 1.096.828,36
” de Restos a Pagar.

Desse modo, a falha apontada enseja determinação para que não volte a ocorrer em
. futuros exercícios

 

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

De acordo com o  (doc. 70, pp. 58-68), os registros item 8 do Relatório de Auditoria
realizados pela auditoria a respeito da Gestão do Regime Próprio de Previdência no

 como pontos relevantes foram:Município

[ID.18] RPPS em desequilíbrio financeiro, haja vista o resultado previdenciário
negativo de R$ -761.200,92, valor que representa a necessidade de financiamento
do regime para pagar os benefícios previdenciários do exercício (item 8.1 do

).Relatório de Auditoria
[ID.19] RPPS em desequilíbrio atuarial, haja vista o déficit de R$ 256.567.663,06 (

)item 8.2 do Relatório de Auditoria
[ID.20] Ausência de implementação em lei de plano de amortização do déficit
atuarial do RPPS ( ).item 8.2 do Relatório de Auditoria
[ID.21] Não adoção de alíquota sugerida na avaliação atuarial, a qual corresponde a
percentual que conduziria o RPPS a uma situação de equilíbrio atuarial (item 8.4 do

).Relatório de Auditoria
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O defendente, por sua vez, apresentou as seguintes alegações em sua peça de defesa
(doc. 77):

A auditoria aponta que o RPPS apresentou resultado
previdenciário negativo de R$ -761.200,92, valor que representa a
necessidade de financiamento do regime para pagar os
benefícios previdenciários do exercício.

Quanto à alegação de desequilíbrio financeiro no RPPS, vale
destacar que a PMA, principal patrocinadora do RPPS,
aportou, no exercício de 2018, a soma de R$ 1.545.620,00,
cobrindo o déficit financeiro e sanando qualquer possível

.irregularidade

Ademais, é cediço que a grande maioria dos fundos
previdenciários municipais, especialmente dos municípios de

. Essapequeno porte, apresentam problemas financeiros
situação, inclusive, vem sendo alvo de diversas ações dos
Prefeitos junto ao Governo Federal, como é de conhecimento
público e notório.

A grande maioria dos municípios não têm capacidade de
gerenciar e de manter os fundos de forma equilibrada
financeiramente.

Outro problema é que, ao longo das gestões anteriores do
Município de Araripina, foram acumulados débitos de grande
monta, o que prejudicou bastante o equilíbrio financeiro do

.RPPS

O Defendente, agindo de forma diferente dos gestores anteriores,
pagou rigorosamente todas as suas obrigações previdenciárias
para com o RPPS, conforme, inclusive, ressaltado pela auditoria
no item 8.3, onde afirmou-se que "houve o repasse integral das

" (vide página 66 docontribuições previdenciárias ao RPPS
Relatório de Auditoria).

O déficit apontado pela auditoria, portanto, não pode ser
atribuído à gestão do Defendente, seja pelos problemas
evidenciados nas gestões anteriores seja pela situação
complicada que a gestão operacional e financeira dos fundos
previdenciários tem passado em âmbito nacional.

Deve-se destacar que a partir de 2017, a Prefeitura Municipal
de Araripina tem honrado paulatinamente com os
compromissos previdenciários previstos em Lei. Por
exemplo, o Defendente negociou/contratou/parcelou R$
37.784.835,32 (em valores atualizados de 04/2019, data da
assinatura dos termos), correspondente à débitos de
administrações anteriores, diminuindo o déficit atuarial do
município.

No que tange à alegação de ausência de implementação em
lei de plano de amortização do déficit atuarial do RPPS,
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destaque-se que a Administração, juntamente com a
assessoria jurídica está trabalhando para elaboração de um
projeto de lei que venha a adequar a adoção das alíquotas
previstas na Reavaliação Atuarial. (Grifou-se).

Nota-se, das alegações do interessado, que as constatações da auditoria são
procedentes, haja vista somente em 2018, segundo o defendente, a Prefeitura de
Araripina “ ”.aportou (...) a soma de R$ 1.545.620,00, cobrindo o déficit financeiro

Aduz, ainda, a defesa que “é cediço que a grande maioria dos fundos previdenciários
municipais, especialmente dos municípios de pequeno porte, apresentam problemas

”, reconhecendo a situação apontada no Município de Araripina.financeiros

Da mesma forma quanto à ausência de implementação em lei de plano de amortização do
déficit atuarial do RPPS, argumenta o interessado que “a Administração, juntamente com
a assessoria jurídica está trabalhando para elaboração de um projeto de lei que venha a

”.adequar a adoção das alíquotas previstas na Reavaliação Atuarial

Nesse sentido, entendo caber determinações 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.

 

7. Transparência Pública

Com relação à , a auditoria registra como ponto relevante no seuTransparência Pública
, doc. 70, pp. 69-71):Relatório de Auditoria (item 9

[ID.22] 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 “ ” deModerado
transparência da gestão, conforme aplicação de metodologia de levantamento do
Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco – ITM-PE (item 9.1 do

).Relatório de Auditoria

Em sede de defesa, o interessado argumenta que (doc. 77):

(...) com relação às informações em atendimento ao art. 48 da
LRF e do Decreto nº 7.185/2010, da não disponibilização no site
da Prefeitura de alguns demonstrativos e documentos, o Controle
Interno do Município, tendo tomado conhecimento do Relatório de
Auditoria, está tomando as devidas providências para

.atualização das informações

Ressalte-se que em todo o Estado de Pernambuco apenas a
Capital e o Município de Jaboatão dos Guararapes conseguiram
atingir o nível de transparência desejado, ficando em primeiro e
segundo lugar, respectivamente, no ranking apurado pelo Tribunal
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de Contas do Estado de Pernambuco. Destaque-se que a partir
do terceiro colocado até o centésimo primeiro, o índice de
transparência foi o moderado.

Entretanto, é imprescindível salientar que as falhas
identificadas no Relatório de Auditoria são meramente

.formais, não gerando nenhum dano ao erário

Por fim, a jurisprudência dessa Corte de Contas é pacífica no
sentido de considerar a presente irregularidade como

, conforme acórdão noincapaz de macular as contas do gestor
processo de Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de
Riacho das Almas, exercícios de 2015 em anexo (ANEXO 19),
cujo trecho do voto do relator Conselheiro Valdecir Pascoal segue
a seguir:

(...).

Requer, assim, seja aplicado o art. 59, II, da LOTCE, relevando-
se as irregularidades em questão ao campo das

, uma vez que o Defendente vem envidandorecomendações
esforços no sentido de atualizar o Portal da Transparência.
(Grifou-se).

Da análise dos argumentos trazidos pela defesa, verifica-se que restou confirmada a
situação apontada pela auditoria, não constando nos autos eletrônicos prova documental
das providências a que se refere a defesa.

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.   

Portanto, ,  para que o vícioresta mantida a impropriedade ensejando recomendações 
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. 70), da defesa e petições
complementares apresentadas (docs. 77, 94 e 116);

CONSIDERANDO que houve extrapolação do limite de Despesa Total com Pessoal pelo
Poder Executivo Municipal, no percentual de 64,44%, ao final do exercício, contrariando o
art. 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar n  101/2000 (Lei de Responsabilidadeo

Fiscal), no entanto, a Prefeitura ainda estaria dentro do prazo total para a recondução da
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1.  

2.  

DTP aos limites previstos na LRF (até o 1  Quadrimestre/20118), haja vista o disposto noo

art. 23, , c/c art. 66, da Lei de Responsabilidade Fiscal;caput

CONSIDERANDO que houve déficit de execução orçamentária, correspondendo este a
R$ 3.919.807,48, no exercício em análise, evidenciando a realização de despesa em
volume superior às receitas arrecadadas, conforme demonstrado no item 2.4 do Relatório
de Auditoria;

CONSIDERANDO que houve a inscrição de Restos a Pagar, processados e não
processados, sem que houvesse disponibilidade de recursos, vinculados ou não
vinculados, para seu custeio;

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 no

4.320/64;

CONSIDERANDO o empenho de despesas com recursos do FUNDEB sem lastro
financeiro para tanto, em montante acima da receita recebida no exercício;

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 Acesso à Informação -o o

LAI) e na Constituição Federal;

CONSIDERANDO tratar-se do primeiro ano de mandato do interessado à frente do Poder
Executivo Municipal, tendo este recebido a Prefeitura em situação precária, com o limite
da DTP já extrapolado (3  Quadrimestre/2016, no percentual de 63,18% da RCL) eo

envidado esforços para a redução de tal limite;

CONSIDERANDO que a extrapolação do limite da DTP, em relação às deficiências
constatadas, representa o único descumprimento mais gravoso dentro do quadro 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,
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 Araripina a aprovação
 das contas do(a) Sr(a). José Raimundo Pimentel Do Espírito Santo,com ressalvas

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 Araripina, ou quem vier a sucedê-
los, que atendam, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir
relacionadas :

Providenciar, de forma imediata, o retorno da DTP ao limite legalmente
estabelecido.
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Atentar para o cumprimento do limite de repasse de duodécimos ao
Legislativo Municipal.

Acompanhar a situação da municipalidade junto ao RPPS, de modo
que haja segurança jurídica do 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.

Evitar a assunção de novos compromissos sem lastro financeiro para
tanto e o aumento de Restos a Pagar, com fins de diminuir os
percentuais apurados no final de 2017.

Aprimorar o controle contábil por fontes/destinação de recursos a fim
de que sejam obedecidos os saldos de cada conta (a exemplo dos
recursos do FUNDEB), evitando, assim, a realização de despesas sem
lastro financeiro, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e fiscal do
Município.

Regularizar a Dívida Ativa do Município, promovendo a sua efetiva
cobrança e arrecadação (vide ).item 3.2.1 do Relatório de Auditoria

Registrar no Balanço Patrimonial a Provisão para Perdas de Dívida
Ativa, evidenciando, no Balanço Patrimonial, a fim de seja garantida a
integridade das informações contábeis dos ativos municipais.

Prazo para cumprimento: até 31/12/2019

Incluir na programação financeira demonstrativo com a especificação,
em separado, da 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: até 31/12/2019

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.

Aperfeiçoar os procedimentos relacionados à qualidade da informação
disponibilizada ao cidadão, com vistas ao melhoramento do Índice de
Transparência Municipal, para que a população tenha acesso aos
principais dados e informações da gestão municipal de forma
satisfatória.

Prazo para cumprimento: 180 dias

DETERMINAR, por fim, o seguinte:

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

É como 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 % 28,41 % 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 % 94,01 % 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 % 24,28 % Sim

Pessoal

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

Lei 
Complementar 
nº 101/2000, art. 
20.

RCL - Receita 
Corrente 
Líquida

Máximo 54,00 % 64,44 % 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$ 
4.919.719,56 Não

Dívida
Dívida 
consolidada 
líquida - DCL

Resolução nº 40
/2001 do Senado 
Federal

RCL - Receita 
Corrente 
Líquida

Máximo 120,00 % 9,07 % Sim

Limite das 
alíquotas de 

No mínimo, a 
contribuição do 
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Previdência

contribuição - 
Patronal 
(aplicável 
apenas a RPPS 
sem segregação 
de massa)

Lei Federal n.º 
9.717/1998, art. 
2.º

Contribuição 
do servidor.

servidor e no 
máximo duas vezes 

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

servidor)

14,78 % Sim

Previdência

Limite das 
alíquotas de 
contribuição - 
Patronal - Plano 
Financeiro 
(aplicável 
apenas a RPPS 
com segregação 
de massa)

Lei Federal n.º 
9.717/1998, art. 
2.º

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)

0,00 % Sim

Previdência

Limite das 
alíquotas de 
contribuição - 
Patronal - Plano 
Previdenciário 
(aplicável 
apenas a RPPS 
com segregação 
de massa)

Lei Federal n.º 
9.717/1998, art. 
2.º

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)

0,00 % Sim

Previdência

Limite das 
alíquotas de 
contribuição - 
Aposentados

Art. 3º, caput, da 
Lei Federal nº 
9.717/98

Salário de 
contribuição

Mínimo 11,00 % 11,00 % Sim

Previdência

Limite das 
alíquotas de 
contribuição - 
Pensionistas

Art. 3º, caput, da 
Lei Federal nº 
9.717/98

Salário de 
contribuição

Mínimo 11,00 % 11,00 % Sim

Previdência

Limite das 
alíquotas de 
contribuição - 
Servidor Ativo

Constituição 
Federal, art. 149, 
§1º

Salário de 
contribuição

Mínimo 11,00 % 11,00 % Sim
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OCORRÊNCIAS DO PROCESSO

Sem ocorrências.

RESULTADO DO JULGAMENTO

Presentes durante o julgamento do processo:

CONSELHEIRO CARLOS NEVES , relator do processo , Presidente da Sessão

CONSELHEIRO CARLOS PORTO : Acompanha

CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL SUBSTITUINDO 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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