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INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO
41ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO REALIZADA EM 29/11/2017
PROCESSO TCE-PE Nº 1400015-5
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO AO 
ACÓRDÃO T.C. Nº 1881/13 (PROCESSO TCE-PE Nº 0910053-2)
ADVOGADOS: DR. WALBER DE MOURA AGRA – OAB/PE Nº 00757-B, E DRA. 
LETÍCIA BEZERRA ALVES – OAB/PE Nº 34.126, E
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS NÓBREGA
PRESIDENTE: CONSELHEIRO CARLOS PORTO

ADIADA A VOTAÇÃO POR PEDIDO DE VISTA DO CONSELHEIRO RANILSON 
RAMOS, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 30/08/2017.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de Recurso Ordinário interposto por 

José Pereira de Araújo, contra o Acórdão T.C. nº 1881/13 e o 
respectivo Parecer Prévio, proferidos pela Primeira Câmara 
deste Egrégio Tribunal de Contas, nos autos do Processo TCE-PE 
nº 0910053-2 (Prestação de Contas da Prefeitura de Paudalho, 
exercício financeiro de 2008).

A decisão fustigada foi proferida com os seguintes 
fundamentos que formaram a convicção dos julgadores pela 
rejeição das contas:

ACÓRDÃO T.C. Nº 1881/13:
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo 
T.C. nº 0910053-2, ACORDAM, à unanimidade, os 
Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas 
do Estado, nos termos do Voto da Relatora, que 
integra o presente Acórdão, 
CONSIDERANDO a não aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino do percentual estabelecido 
na Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a não contabilização e não recolhimento 
da contribuição retida dos servidores e a 
contabilização e recolhimento parcial da contribuição 
patronal devidas ao RGPS;
CONSIDERANDO as inconsistências nos registros 
contábeis; 
CONSIDERANDO o descumprimento do artigo 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
CONSIDERANDO a realização de despesas sem licitação; 
CONSIDERANDO a realização de despesas com Transporte 
Escolar fora do período letivo, implicando em dano ao 
erário de R$ 82.540,85; 
CONSIDERANDO a concessão de reajuste com aluguel de 
forma irregular, implicando em dano ao erário de 
R$ 11.642,54; 
CONSIDERANDO a realização de despesa com publicidade 
sem o devido processo legal e sem a comprovação de 
conteúdo; 
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CONSIDERANDO a classificação incorreta da despesa com 
pessoal; 
CONSIDERANDO a não retenção de imposto de renda 
incidente na fonte; 
CONSIDERANDO a realização de despesa sem finalidade 
pública, implicando em dano ao erário de R$ 1.200,00; 
CONSIDERANDO o pagamento de remuneração irregular a 
Secretário Municipal, implicando em um débito de R$ 
2.700,00; 
CONSIDERANDO o pagamento indevido de valores 
rescisórios pela exoneração de servidor de cargo 
comissionado, implicando em um débito de R$ 2.700,00; 
CONSIDERANDO as graves irregularidades apontadas no 
Laudo de Engenharia;
Considerando o disposto nos artigos 70, e 71, inciso 
II, combinado com o artigo 75 da Constituição 
Federal, e no artigo 59, inciso III, da Lei Estadual 
12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco), 
Em julgar IRREGULARES as contas do Ordenador de 
Despesas José Pereira de Araújo, Prefeito do 
Município, determinando-lhe a restituição aos cofres 
públicos municipais da importância de R$ 98.083,39, 
corrigida monetariamente a partir do primeiro dia do 
exercício financeiro subsequente ao das contas 
analisadas, segundo os índices e condições 
estabelecidos na legislação municipal para 
atualização dos créditos da Fazenda Pública 
Municipal, e recolhido aos cofres públicos 
municipais, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 
em julgado deste Acórdão, devendo cópia da Guia de 
Recolhimento ser enviada a este Tribunal para baixa 
do débito. Não o fazendo, que seja extraída Certidão 
do Débito e encaminhada ao Prefeito do Município, que 
deverá inscrever o débito na Dívida Ativa e proceder 
a sua execução, sob pena de responsabilidade; 
Em julgar IRREGULARES as contas da Ordenadora de 
Despesas Ana Beatriz Cavalcante Pontes de Melo, 
Secretária de Saúde, determinando-lhe a restituição 
aos cofres públicos municipais da importância de R$ 
4.198,42, corrigida monetariamente a partir do 
primeiro dia do exercício financeiro subsequente ao 
das contas analisadas, segundo os índices e condições 
estabelecidos na legislação municipal para 
atualização dos créditos da Fazenda Pública 
Municipal, e recolhido aos cofres públicos 
municipais, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 
em julgado deste Acórdão, devendo cópia da Guia de 
Recolhimento ser enviada a este Tribunal para baixa 
do débito. Não o fazendo, que seja extraída Certidão 
do Débito e encaminhada ao Prefeito do Município, que 
deverá inscrever o débito na Dívida Ativa e proceder 
a sua execução, sob pena de responsabilidade. Dar 
quitação aos demais interessados.
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A exordial recursal vem exposta às fls. 01/99, que 
segue acompanhada de diversos documentos anexados pelo 
recorrente (fls.100/242). 

A documentação acostada e os argumentos trazidos 
foram objeto de duas Notas Técnicas de Esclarecimento 
(fls.249/253 e 259/271).

Por determinação do então relator, os autos foram 
ainda encaminhados ao MPCO, tendo sido juntado o Parecer MPCO 
nº 343/2016 (fls. 275-290), da lavra do Procurador Ricardo 
Alexandre, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo 
provimento parcial do recurso.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR
Considerando que o Parecer MPCO nº 343/2016 traz uma 

acurada análise das razões recursais, lastreado também na 
análise técnica emitida pela Inspetoria Metropolitana Norte, 
entendo, por medida de economia processual, transcrevê-lo na 
íntegra:

2. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O Acórdão e o Parecer Prévio vergastados 

foram publicados no Diário Eletrônico do TCE/PE em 
27/11/2013, enquanto o recurso ordinário sob 
análise foi protocolado nesta Corte em 27/12/2013. 
Observa-se, de plano, o cumprimento do disposto no 
§ 1º do artigo 78, da Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 
12.600/04), devendo o remédio de irresignação ser 
considerado tempestivo. 

Constata-se também que a parte é legítima 
e possui visível interesse jurídico no deslinde da 
questão.

Em razão do exposto, o Ministério Público 
de Contas opina pelo  CONHECIMENTO deste Recurso 
Ordinário.

3. MÉRITO
O Acórdão TC nº 1.881/13, proferido pela 

Primeira Câmara, tendo por fundamento uma variedade 
de irregularidades, julgou irregulares as contas do 
Sr. José Pereira de Araújo, Prefeito e Ordenador de 
Despesas do Município de Paudalho, durante o 
exercício de 2008. Pelas mesmas razões, foi emitido 
Parecer Prévio, recomendando à Câmara Municipal a 
rejeição das contas do Prefeito.

Em sede de recurso ordinário, o Sr. José 
Pereira de Araújo se insurge praticamente contra 
todos os fundamentos dos referidos Acórdão e 
Parecer Prévio. Aprecia-se a seguir o mérito das 
razões de irresignação.

3.1. Não aplicação na manutenção e desenvolvimento do 
ensino do percentual estabelecido na Constituição 
Federal
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- De acordo com os dados levantados pela 
auditoria e reconhecidos pelo Acórdão combatido, o 
Município de Paudalho, em 2008, aplicou apenas 
22,99% da receita proveniente de impostos, 
incluindo as transferências estaduais e federais, 
deixando de cumprir o percentual mínimo de 
aplicação previsto no art. 212 da Constituição 
Federal. Além disso, considerando a série 
histórica, o Município já vinha aplicando menos do 
que o devido em educação desde 2004. A tabela a 
seguir mostra os percentuais aplicados na série 
histórica no período de 2004 a 2008:

Exercício Percentual
2004 22,00%
2005 23,24%
2006 13,73%
2007 18,63%
2008 22,99%

- O recorrente alega que a série histórica 
não pode ser considerada porque os valores apontados 
ainda não foram objeto de decisão transitada em 
julgado, podendo haver nova posição desta Corte sobre 
a matéria. No tocante ao percentual aplicado em 2008, 
a alegação trazida é de que a contabilidade da 
Prefeitura, por erro, apropriou indevidamente 
despesas em rubricas orçamentárias diversas, ao revés 
da função educação. Dessa forma, segundo os cálculos 
do recorrente, se computada as despesas apontadas no 
recurso, o percentual aplicado na manutenção e 
desenvolvimento do ensino passaria a ser de 31,86%.

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: a questão foi submetida à auditoria, que, em 
Nota Técnica (fl.251/252), esclarece que os       
documentos     apresentados     pelo     recorrente     (docs.01     a       
08)     não     provam     o     equívoco     na     contabilização     da       
despesa. Dessa forma, adotando a orientação técnica 
da aludida Nota Técnica de Esclarecimento, o Órgão 
Ministerial opina pela manutenção da irregularidade.

3.2. Não contabilização e não recolhimento da 
contribuição retida dos servidores e a contabilização 
e recolhimento parcial da contribuição patronal 
devidas ao RGPS

- De acordo com os dados constantes do voto 
que deu origem ao Acórdão vergastado, das 
contribuições previdenciárias patronais foram 
recolhidos R$ 912.822,36, que representa apenas 25,1% 
do total devido em 2008 (R$ 3.636.234,81). Da parte 
dos servidores nada foi recolhido (0%) do total 
devido (R$ 1.390.297,64).
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- O recorrente alega que ao assumir a 
gestão do Município efetuou acordos para o pagamento 
de contribuições previdenciárias atrasadas, através 
de descontos no FPM. Aduz, que, no exercício das 
contas auditadas, a irregularidade referente à gestão 
previdenciária não ensejava a rejeição das contas e 
que as Súmulas desta Corte editadas sobre a matéria 
só foram publicadas em momento posterior à prestação 
de contas, sendo vedada a aplicação retroativa de 
nova interpretação.

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: O recorrente não traz argumentos para afastar 
a irregularidade, apenas procura relativizar a 
gravidade da conduta. Por outro lado, não     é       
verdadeira     a     alegação     de     que     as     Súmulas     mencionadas       
modificaram     interpretação     anterior.     Os     verbetes       
sumulares     apenas     registraram,     de     forma     pedagógica,     o       
entendimento     dominante     à     época     nos     julgados     desta       
Corte. Por exemplo, não foi a partir da Súmula nº 12 
desta Corte que a retenção da remuneração de servidor 
como contribuição e o não repasse ao respectivo 
regime passou a configurar crime de apropriação 
indébita previdenciária; tal crime já existia muito 
antes, desde o momento em que foi tipificado pela lei 
penal. Deve-se esclarecer também que não consta em 
qualquer das súmulas referidas pelo recorrente que 
“irregularidade na gestão previdenciária implicará 
inevitavelmente em rejeição de contas”. Não     existe       
uma     relação     de     irregularidades     que     possam,     por     si     só,       
de     maneira     individualizada,     ensejar     a     rejeição     das       
contas.     Registre-se     que     a     conclusão     quanto     a       
regularidade     ou     não     das     contas     é     fruto     da     avaliação       
do     conjunto     da     obra     (conjunto     dos     atos     de     gestão),     e       
não     de     uma     ou     de     outra     falha     e/ou     irregularidade       
vista     isoladamente.     Nesse     contexto,     também     é     valorada       
a     dimensão     e     a     gravidade     da     irregularidade     praticada.       
No     caso     sob     análise,     somente     25,1%     das     contribuições       
patronais     foram     recolhidas     e,     no     caso     das       
contribuições     retidas     dos     servidores,     não     foi       
recolhido     qualquer     valor  . Portanto, observa-se a 
gravidade da conduta, razão pela qual o Ministério 
Público de Contas entende que dela deve resultar a 
rejeição das contas.

3.3. Descumprimento do art. 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal

- De acordo com a auditoria, a Prefeitura 
de Paudalho apresentava insuficiência de caixa de 
R$ 8.043.467,75 ao final de 2008, mas mesmo assim 
realizou despesas discricionárias (festas, lanches, 
publicidade, subvenções sociais etc) nos dois 
últimos quadrimestres.

- O recorrente alega que houve 
contradições no voto da relatora e que restou 
incontroverso que as evidências e achados de 
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auditoria foram insuficientes para macular as 
contas em comento, carecendo de exames mais detidos 
da auditoria para embasar o alegado descumprimento 
da LRF.

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: não houve qualquer contradição no voto da 
relatora, que apenas discordou do valor que a 
auditoria apontou como tendo sido objeto de 
inscrição como restos a pagar do exercício de 2008, 
pois segundo a auditoria teria sido de R$ 
2.155.636,83, enquanto para a relatora o valor 
correto seria R$ 1.970.820,65. Entretanto, a 
diferença     entre     os     valores     apontados     pela     auditoria   
e     considerados     pela     Relatora     (R$     184.816,18)     não     é   
suficiente     para     alterar     a     irregularidade,     já     que     a   
insuficiência     de     caixa     levantada     ao     final     de     2008   
era     de     R$     8.043.467,75  . Diante disso, o Órgão 
Ministerial entende que está confirmada a 
irregularidade.

3.4. Realização de despesas sem licitação
- O Acórdão recorrido reconheceu a 

existência de despesas realizadas sem o devido 
processo licitatório (manutenção de veículos, 
locação de máquinas de terraplanagem, aquisição de 
cadeiras escolares e transporte diverso e escolar).

- O recorrente alega que foi realizado 
registro de preços para a aquisição de peças para 
veículos da frota municipal e que, em face da 
necessidade da compra de itens que não estavam na 
ata de registro de preços, foram feitas aquisições 
adicionais diretamente a outros fornecedores que 
não aquele detentor da ata (empresa Roncar Auto 
Peças e Pneus), necessárias para a manutenção das 
ambulâncias do município. Quanto à aquisição de 
bancas escolares, a alegação trazida é de que houve 
licitação na modalidade convite, não se podendo 
falar em ausência de processo licitatório. O 
recorrente alega, ainda, que o que houve foi um 
aditivo posterior ao contrato, acima do valor 
admitido para aquela modalidade licitatória. No 
tocante ao transporte escolar, o recorrente alega 
que as contratações foram celebradas com pessoas 
físicas, não ultrapassando em cada caso o valor de 
R$ 8.000,00.

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: a alegação trazida não é suficiente para 
afastar a irregularidade. Apesar não ter sido 
apontado dano, os     fatos     mostram     a     falta     de   
planejamento,     o     que     resulta     em     aquisições   
fragmentadas,     com     consequente     burla     à     modalidade   
licitatória     e/ou     a     realização     indevida     de   
contratação     por     dispensa     de     licitação  . Dessa forma, 
o Ministério Público de Contas opina pela 
manutenção da irregularidade.
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3.5. Realização de despesas com transporte escolar 
fora do período letivo, implicando dano ao erário 
de R$ 82.540,85

- A auditoria verificou que os contratos 
para prestação de serviços de locação de veículos 
destinados ao transporte escolar previam o 
pagamento por  diárias. Em razão disso, identificou 
que foram feitos pagamentos de diárias em número 
superior ao de dias letivos, tendo concluído que os 
serviços em questão eram pagos independentemente de 
sua efetiva prestação. Diante disso, o Acórdão 
combatido reconheceu a existência de dano ao 
erário, no valor de R$ R$ 82.540,85.

- O recorrente alega que tais despesas 
eram custeadas com recursos da União e que por isso 
o TCE-PE não teria competência para a imputação de 
débito (competência seria do TCU). Aduz, ainda, que 
as contratações em questão foram precedidas de 
processo licitatório, que durante o recesso letivo 
o serviço continuou a ser prestado e os veículos 
locados continuaram a disposição do Município, que 
a remuneração era devida aos contatados porque os 
serviços foram prestados.

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: o recorrente não trouxe provas de que os 
pagamentos em questão foram custeados com recursos 
federais, razão pela qual não deve ser aceita a 
preliminar de incompetência do TCE-PE para imputação 
do débito. No tocante ao mérito, inexiste     qualquer       
explicação     razoável     para     justificar     o     pagamento     de       
transporte     escolar     em     período     em     que     não     havia     aulas,       
principalmente     quando     tais     pagamentos     foram     ajustados       
por   “  dia  ”   de     utilização.   Outrossim, o recorrente não 
trouxe qualquer elemento de prova capaz de demonstrar 
que os serviços em questão de fato foram regularmente 
prestados,  limitando-se a tecer meras alegações. Em 
razão do exposto, o Ministério Público de Contas 
opina pela manutenção da irregularidade.

3.6. Concessão de reajuste de aluguel de forma 
irregular, implicando  dano ao erário de R$ 11.642,54

- A auditoria identificou que foi concedido 
reajuste no valor do aluguel de imóvel locado pela 
Prefeitura em percentual de 88,57%, quando o índice 
previsto no contrato só autorizava um aumento de 
5,41%. Em razão disso, o Acórdão guerreado imputou 
débito ao recorrente no valor de R$ 11.642,54.

- O recorrente alega que o contrato de 
locação é regido predominantemente por normas de 
direito privado, que a Municipalidade estava 
subjugada à autonomia da vontade da locadora no 
momento da repactuação do aluguel do imóvel, que o 
imóvel era destinado ao funcionamento de escola 
municipal e faltavam sete meses para o final do ano 
letivo quando da repactuação do contrato, que não 
podiam ser aplicadas as prerrogativas exorbitantes da 
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Administração em relação ao aludido contrato, que o 
interesse público foi prestigiado com a renovação do 
contrato, que a locadora poderia rescindir o contrato 
se a Administração não cumprisse suas obrigações 
contratuais e que a repactuação dos valores obedeceu 
a Lei de Locações n 8.245/91 (que não prevê índices 
máximos).

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: o valor do aluguel em questão era de R$ 
2.000,00 até maio de 2008, passando em junho até 
dezembro do mesmo ano a ser de R$ 3.771,42, o que 
resulta em aumento de 88,57%. Posteriormente, em 
janeiro de 2009, foi celebrado novo contrato 
locatício, havendo uma redução desse valor, que 
passou a ser R$ 2.418,00. Se é certo que a referida 
contratação em questão é regida predominantemente por 
norma de direito privado, como afirmado pelo 
recorrente, também é meridianamente sabido que os 
preços a serem pagos pela Administração devem ser 
guiados pelo valor de mercado, e não por valor 
imposto pelo particular. Nesse contexto, há       
evidências     de     que     o     valor     pago     a     título     de     aluguel       
no     período     glosado     estava     acima     do     valor     de     mercado,       
seja     por     representar     uma     correção     de     88,57%     em       
relação     ao     valor     anterior     (quando     a     inflação     anual     do       
período     medida     pelo     IBGE     foi     de     5,41%),     seja     pelo       
fato     de     que     em     janeiro     de     2009,     em     momento     posterior,       
o     valor     do     aluguel     foi     reduzido  . Em razão do exposto, 
o Órgão Ministerial opina pela manutenção da 
irregularidade.

3.7. Realização de despesa com publicidade sem o 
devido processo legal e sem a comprovação do conteúdo

- O Acórdão atacado reconheceu que as 
despesas com publicidade foram contratadas sem o 
devido processo legal (sem contrato e sem licitação) 
e que cópia do teor da matéria veiculada não foi 
anexada à prestação de contas. Todavia, o referido 
decisum não imputou débito, já que considerou que os 
serviços em questão teriam sido prestados.

- O recorrente alega que a Administração 
pode substituir o contrato por outros instrumentos 
hábeis, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993. 
Aduz que não é necessário realizar licitações para 
despesas realizadas ao longo do exercício, de forma 
dispersa, e que tais gastos poderiam ser realizados 
com dispensa de licitação, já que deveria ser 
considerado o valor individual de cada empenho, e 
não o montante anual. Afirma, ainda, que não 
encontrou nos arquivos da Prefeitura as cópias dos 
áudios e vídeos que poderiam demonstrar que não 
houve promoção pessoal, mas que a publicidade em 
questão teve caráter educativo, informativo e de 
orientação social.

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: as despesas em questão são relativas a 
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diversos serviços, tais como divulgação de carro de 
som e locução de eventos, veiculação de atos 
administrativos em programa de rádio ou em jornal 
impresso etc. Com relação aos limites licitatórios, 
conforme jurisprudência desta Corte, deve ser 
considerado o montante gasto no exercício e não o 
valor de cada empenho individualmente como pretende 
o recorrente. Tendo isso em conta, observa-se o 
descumprimento do dever de licitar já que, por 
exemplo, em relação ao credor “Otoniel Rodrigues 
dos Santos”  foram pagos R$ 10.700,00, em razão do 
serviço de locução e divulgação em carro de som, 
durante o exercício de 2008 (conforme valores 
extraídos à fl. 3528 do Processo TC 0910053-2 e 
totalizados), valor que, registre-se, está acima do 
limite para realização de dispensa de licitação. 
Ademais, conforme     confessado     pelo     recorrente,   
também     não     foi     cumprida     a     obrigação     de     comprovar     o   
conteúdo     das     mensagens     publicitárias     veiculadas,   
fato     que     impede     o     controle     externo     de     verificar     se   
houve     utilização     de     recursos     governamentais     para   
promoção     pessoal     do     agente     estatal  . Diante disso, o 
Ministério Público opina pela manutenção da 
irregularidade.

3.8. Classificação incorreta da despesa com pessoal
- A auditoria identificou que despesas no 

valor de R$ 1.017.927,83 foram registradas no 
elemento 339036 –  outros serviços de terceiros 
“pessoa física”, quando deveriam ter sido 
registradas como “outras despesas de pessoal”. Tal 
equívoco teve como consequência a apresentação de 
um montante da despesa de pessoal sub-representado, 
afetando qualitativamente os demonstrativos 
contábeis do Poder Executivo, especialmente o 
Relatório de Gestão Fiscal –  RGF e os Relatórios 
Resumidos de Execução Orçamentária – RREO.

- O recorrente alega que a terceirização 
que deve ser contabilizada como “outras despesas de 
pessoal”, prevista no § 1 do art. 18 da LRF, é 
apenas aquela decorrente de substituição de 
servidores e empregados públicos, e que a auditoria 
não apreciou tal aspecto ao apontar a falha.

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: o § 1º do art. 18 foi inserido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal para evitar fraudes ao 
limite legal de gastos de pessoal. Em outras 
palavras, quis o legislador evitar que o limite 
máximo de gastos de pessoal previsto na Lei fosse 
burlado por meio do expediente de terceirizar 
serviços típicos de servidores públicos e registrar 
tais gastos como “outros serviços de terceiros”, 
deixando de contabilizá-los como despesa de 
pessoal. Dessa forma, a LRF determinou 
expressamente que “os valores dos contratos de 
terceirização de mão-de-obra que se referem à 
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substituição de servidores e empregados públicos 
serão contabilizados como outras despesas de 
pessoal”. Deve-se registrar que a jurisprudência 
tem entendido que, além dos contratos de 
terceirização de mão-de-obra em substituição a 
servidores e empregados públicos, também devem ser 
contabilizados como “outras despesas de pessoal” os 
gastos com serviços terceirizados em casos onde a 
terceirização não era possível em razão de se 
tratar de atividade-fim da Administração, que é 
resultado de uma interpretação finalística do 
retromencionado dispositivo legal. No caso sob 
análise, verificou-se que despesas com médicos, 
enfermeiros, auxiliar de enfermagem, estagiários na 
área de saúde pública, motoristas, serventes, 
cozinheira, atendente de PSF, no montante de R$ 
1.017.927,83 foram registradas como outros serviços 
de terceiros. Registre-se,     por     oportuno,     que     as   
funções     desempenhadas     por     médicos,     enfermeiros,   
auxiliar     de     enfermagem,     dentre     outras     verificadas   
no     caso     concreto,     se     constituem     em     atividade     fim     do   
Estado,     devendo     eventual     gastos     com     terceirização   
desses     serviços     serem     contabilizados     como   “  outras   
despesas     de     pessoal  ”  ,     o     que     não     foi     observado     no   
presente     caso  . Diante disso, o Ministério Público 
de Contas opina pela manutenção da irregularidade.

3.9. Não retenção do imposto de renda retido na fonte
- A auditoria constatou que a Prefeitura de 

Paudalho realizou pagamentos a prestadores de 
serviços e não realizou o devido desconto na fonte do 
valor do imposto de renda, que pertence ao Município, 
caracterizando renúncia de receita, cujo montante 
alcançou R$ 4.931,55. A defesa não se pronunciou 
sobre a irregularidade. A Exma. Relatora, ao proferir 
seu voto, invocando a jurisprudência desta Corte, 
afastou a imputação de débito, mas manteve a 
irregularidade.

- O recorrente alega que apenas a União 
possui competência exclusiva para reter tributos 
incidentes sobre os pagamentos atinentes aos serviços 
e bens prestados aos seus órgãos da administração 
direta, autarquias e fundações públicas, não se 
estendendo aos municípios tal obrigação.

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: é verdade que os Municípios não se submetem 
às mesmas regras de retenção de tributos previstas 
para a União, conforme afirmado pelo recorrente. 
Todavia, também é certo que os municípios se 
submetem às mesmas regras de retenção de tributos 
aplicadas a qualquer pessoa jurídica. Logo, como 
não     houve     cumprimento     da     obrigação     legal     de   
retenção,     nem     foi     feita     prova     de     que     os   
beneficiários     pelos     pagamentos     eram     isentos     dessas   
exações,     o     Ministério     Público     de     Contas     opina     pela   
manutenção     da     irregularidade  .
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3.10. Realização de despesa sem finalidade pública, 
implicando em dano ao erário de R$ 1.200,00

- A auditoria identificou que a Prefeitura 
de Paudalho realizou pagamento de R$ 1.200,00 à 
jornalista Lorena Sodré Barbier, cuja descrição do 
empenho informa que a despesa é relativa a cobertura 
do Carnaval de 2008. Ocorre que a suposta contratação 
foi feita de forma direta, sem contrato escrito e sem 
especificação de como seria feita a cobertura do 
carnaval e qual o produto a ser apresentado. Além 
disso, o pagamento em questão foi realizado sem a 
assinatura de qualquer recibo ou emissão de nota 
fiscal de serviço, constando da nota de empenho 
apenas o nome da servidora que o elaborou, “sem a 
assinatura do ordenador de despesas autorizando o 
pagamento e do responsável pela sua regular 
liquidação”.

- O recorrente alega que a profissional 
contratada é uma renomada jornalista, que os serviços 
foram prestados e atenderam a finalidade pública, que 
não há máculas no procedimento, que o valor em 
questão está dentro do limite de dispensa de 
licitação e que o contrato neste caso pode ser 
substituído por outros instrumentos conforme previsto 
no art. 62 da Lei 8.666/93.

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: a expressão “despesa sem finalidade pública” 
consignada no Acórdão recorrido deve ser entendida em 
sentido amplo. Na realidade, o que se observa no caso 
concreto é a realização de pagamento sem comprovação 
da prestação dos serviços, já que não foi apresentado 
qualquer produto decorrente da suposta cobertura do 
Carnaval. Por outro lado, o     recorrente     se     limitou     a       
tecer     argumentos     sobre     aspectos     formais     da       
contratação,     não     trazendo     provas     da     efetiva     prestação       
dos     serviços.   Assim, o Órgão Ministerial opina pela 
manutenção da irregularidade.

3.11. Pagamento de remuneração irregular a Secretário 
Municipal, implicando um débito de R$ 2.700,00

- A auditoria identificou o pagamento ao 
então Secretário Municipal de Saúde, Sr. Romualdo 
Henrique Viegas Rangel, de uma gratificação denominada 
de “retroprodutividade”, nos meses de agosto e 
setembro de 2008, totalizando R$ 2.700,00. Como o 
Secretário Municipal, nos termos do art. 39, § 4, da 
CF/1988, dever ser remunerado exclusivamente por 
subsídio, sendo vedado qualquer acréscimo 
remuneratório sob outro título, o pagamento da 
referida gratificação é indevido. Em razão disso, o 
Acórdão recorrido reconheceu a irregularidade e 
imputou débito de R$ 2.700,00 ao recorrente 
(ordenador de despesas).

- O recorrente alega que não pode ser 
responsabilizado pela devolução dos recursos porque 
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não consta na lei que seja sua atribuição cuidar do 
controle e manejo de inserções de verbas e 
gratificações na folha de pagamento.

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: não consta nos autos que o Prefeito tenha 
editado qualquer portaria reconhecendo ou atribuindo a 
referida gratificação ao Secretário Municipal. Por 
outro lado, não há como responsabilizar o ordenador 
de despesas no caso em exame sem que se tenha prova 
de que ele atuou diretamente na concessão ou 
reconhecimento da parcela remuneratória glosada pela 
auditoria, já que não seria razoável lhe exigir que 
fizesse a análise do contra-cheque de todos os 
servidores da Administração. Assim, ausente a 
comprovação do nexo causal, opina-se pelo afastamento 
da irregularidade prevista neste subitem.
3.12. Pagamento indevido de valores rescisórios pela 
exoneração de servidor de cargo comissionado, 
implicando um débito de R$ 2.700,00

- A auditoria constatou o pagamento de 
valores superiores ao devido a Sra. Nadjane Arcanjo 
Neves, ex-Secretária de Saúde, quando de sua 
exoneração do cargo, relativos ao subsídio, férias 
proporcionais, 13º proporcional e 1/3 de férias. Em 
razão disso, o Acórdão guerreado imputou débito de R$ 
4.198,42 a Sra. Ana Beatriz Cavalcante Pontes de Melo 
(ordenadora de despesas). Registre-se que, por falha 
material, constou nos “considerandos” do Acórdão e do 
Parecer Prévio recorridos que a irregularidade sob 
análise teria implicado  débito de R$ 2.700,00, 
quando o valor correto do débito seria R$ 4.198,42. 
Todavia, o equívoco na lavratura do Acórdão não 
resultou em qualquer prejuízo para as partes, já que 
no trecho do decisum em que há a determinação de 
restituição aos cofres municipais, constou o valor 
correto.

- O recorrente alega que esta 
irregularidade não poderia contaminar as contas de 
governo porque os valores em questão foram pagos pelo 
Fundo Municipal de Saúde, que é órgão autônomo e 
possui o seu específico gestor.

- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: com razão o recorrente, as contas de governo 
não poderiam ser contaminadas por ato de gestão, 
estranhos à atuação do Prefeito. Por outro lado, 
observa-se que os     cálculos     do     termo     de     rescisão     foram       
assinados     pelo     Sr.     Juarez     de     Oliveira     Gusmão     Júnior       
(conforme     documento     constante     à     fl.3393     do     Processo       
TC     n     0910053-2),     e     não     pela     Secretária     de     Saúde     e       
ordenadora     de     despesas.     Logo,     por     entender     que     o     nexo       
causal     aponta     para     a     responsabilidade     de     pessoa       
diversa     da     Secretária     de     Saúde     (responsabilizada     pelo       
Acórdão     guerreado),     o     Órgão     Ministerial     opina     pela       
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exclusão     da     irregularidade     constante     deste     subitem     e       
do     consequente     débito     imputado  .
3.13. Existência de graves irregularidades apontadas 
no Laudo de Engenharia

- O Acórdão recorrido reconheceu a 
existência de diversas irregularidades em obras e 
serviços de engenharia (projeto básico insuficiência e 
inexistente, orçamento básico insuficiente, dispensa 
indevida de licitação, fracionamento de licitação, 
dispensa sem apresentação da justificativa de preço, 
descumprimento do objeto do convênio, deficiência no 
acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, 
contratação com recursos insuficientes, alteração 
contratual superior ao limite de 25%, alterações 
contratuais quantitativas não formalizadas e 
justificadas, termos aditivos contratuais irregulares, 
descumprimento dos prazos contratuais, inexecução 
contratual, contratação de obra nos dois últimos 
quadrimestres do último ano de mandato com 
insuficiência de recursos, não apresentação de licença 
ambiental, não apresentação de estudos de impacto 
ambiental, ausência de livro de ocorrência ou diário 
de obras, indícios de fraude na formalização do termo 
do contrato, documento em duplicidade (mesmo número e 
datas diferentes, retardamento do início da obra 
injustificado, liquidação de despesa em desacordo com 
a execução, pagamentos sem liquidação da despesa, 
liquidação e pagamento anteriores à formalização do 
contrato, inscrição de restos a pagar em desacordo 
com a legislação, indícios de enriquecimento sem 
causa, obras inacabadas e paralisadas, insuficiência 
dos elementos apresentados a título de projeto 
básico, boletins de medição incompatíveis com as 
execuções, omissão de serviço na prestação de contas 
e deficiência e/ou inexistência de controle interno). 
Apesar do variado leque de falhas e/ou 
irregularidades, não foram imputados débitos 
decorrentes de obras e serviços de engenharia.

- O recorrente alega de maneira geral que: 
a) esta Corte não possui competência para análise das 
obras em apreço, já que as elas teriam sido custeadas 
com recursos federais; b) as falhas e/ou 
irregularidades apontadas estão intrinsecamente 
relacionadas à elaboração de projetos básicos e a 
boletins de medição, que são de responsabilidade dos 
engenheiros que compunham a Administração Municipal, e 
não do Prefeito ou ordenador de despesas; c) as 
falhas existentes são de natureza formal, já que não 
foi imputado qualquer débito. Além das alegações de 
ordem geral, o recorrente apresentou defesa específica 
em relação as Obras 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que foram 
objeto de apreciação na Nota Técnica de 
Esclarecimento (fls.259/271), a qual, registre-se, 
acatou apenas parcialmente os argumentos do 
recorrente.
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- Entendimento do Ministério Público de 
Contas: embora as obras em questão envolvam recursos 
federais, sempre     há     contrapartidas     do     Município,     razão       
pela     qual     não     deve     ser     afastada     a     competência     desta       
Corte     para     análise     dos     atos  . Por outro lado, é 
forçoso reconhecer que a     maior     parte     das     falhas     e/ou       
irregularidades     constatadas     não     são     de       
responsabilidade     do     Prefeito     e     Ordenador     de     despesa,       
mas     de     engenheiros     do     Município,     tal     como     foi       
reconhecido     pela     Nota     Técnica     de     Esclarecimento  . 
Algumas dessas irregularidades, no entanto, não têm 
como não serem atribuídas ao Prefeito, mormente 
aquelas relacionadas aos aspectos de licenciamento 
ambiental, licitação e contratação (ou celebração de 
aditivos contratuais). Todavia, considerando que a       
atribuição     de     responsabilidade     ao     Prefeito     no     tocante       
às     irregularidades     decorrentes     de     obras     e     serviços     de       
engenharia     foi     feita,     no     voto     que     embasa     o     Acórdão     e       
o     Parecer     Prévio     combatidos,     de     maneira     genérica,     sem       
perfeita     individualização     da     conduta     (o     que     compromete       
o     direito     de     defesa),     e     que     não     houve     imputação     de       
débito,     o     Ministério     Público     de     Contas     opina     pela       
exclusão     do   “  considerando  ”   (as graves irregularidades 
apontadas no Laudo de Engenharia) constante do 
Acórdão TC n 1.881/13 e do respectivo Parecer Prévio, 
mas sem alteração das recomendações feitas na letra 
“g” do aludido Acórdão, relativas ao aperfeiçoamento 
dos procedimentos em matéria de licitação, contratação, 
execução e fiscalização de serviços e obras de 
engenharia.

4. CONCLUSÃO
Em razão do exposto, o Ministério Público de Contas 
opina pelo CONHECIMENTO do presente Recurso Ordinário 
e, no mérito, pelo seu  PROVIMENTO PARCIAL, a fim de 
que seja alterado o Acórdão TC nº 1.881/13 e o 
correspondente Parecer Prévio, emitidos pela Primeira 
Câmara desta Corte, para excluir os “considerandos” 
de que trata os subitens 3.11, 3.12 e 3.13 deste 
Parecer. Como reflexo da adoção de tal orientação, o 
débito imputado ao Sr. José Pereira de Araújo 
(enquanto ordenador de despesas) deve ser reduzido, 
passando a ser de R$ 95.383,39, e o débito imputado 
a Sra. Ana Beatriz Cavalcante Pontes de Melo deve ser 
afastado. Ainda, como consequência, deve ser mantido 
o julgamento pela irregularidade das contas do 
ordenador de despesas José Pereira de Araújo e as 
contas da ordenadora de despesas Ana Beatriz 
Cavalcante Pontes de Melo devem passar a ser 
consideradas regulares. Por fim, no tocante ao 
Parecer Prévio em questão, opina-se pela manutenção 
de recomendação à Câmara Municipal de Paudalho de 
REJEIÇÃO das contas do Prefeito, relativas ao 
exercício financeiro de 2008, uma vez que o eventual 
acolhimento do entendimento manifestado neste Parecer 
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não altera substancialmente a avaliação global da 
gestão.
É o parecer.

Acolho a análise do Ministério Público presente no 
Parecer supratranscrito, no entanto entendo pertinente fazer 
algumas considerações quanto à irregularidade referente ao não 
recolhimento das contribuições previdenciárias, diante do novo 
entendimento que esta Casa vem aplicando ao tema. 

A defesa do interessado apenas procurou relativizar a 
gravidade da conduta e afastar a aplicação das súmulas da Casa 
por se tratar do exercício financeiro de 2008.

Registro que, embora existissem posicionamentos 
divergentes acerca do marco temporal para a aplicação das 
supracitadas Súmulas editadas em 2012, sempre votei 
considerando que as súmulas cristalizavam um entendimento 
majoritário no Tribunal, portanto aplicáveis a exercícios 
anteriores ao de sua edição.

No entanto, em abril último, em reunião 
administrativa do Conselho da Casa, ficou decidido que as 
Súmulas que tratam de irregularidades previdenciárias, por 
terem sido editadas em 2012, só deveriam ser aplicadas para as 
prestações de contas de 2013 em diante. É um esforço da Casa 
para uniformizar esta importante questão que tem gerado 
decisões destoantes e trazido insegurança jurídica aos 
jurisdicionados.

Após esta reunião, recentíssimos julgados deste 
Pleno, ocorridos nas sessões de 17 e 24 de maio último, 
relativos a contas do exercício financeiro de 2012, fazem 
menção a este novo entendimento. Os processos TCE-PE nºs 

1401742-8 e 1621122-4, da relatoria do Conselheiro Dirceu 
Rodolfo, ainda não tiveram seus Acórdãos publicados.

Já o Recurso Ordinário TCE-PE nº 1508421-8, 
interposto pelo MPCO contra a emissão de Parecer Prévio pela 
regularidade com ressalvas das contas da Prefeitura de 
Parnamirim, exercício financeiro de 2012, da relatoria do 
Conselheiro Substituto Adriano Cisneiros, foi desprovido, 
considerando a uniformização do entendimento de que a omissão 
previdenciária, até o exercício financeiro de 2012, 
isoladamente, não possuiria o condão de macular as contas, 
conforme abaixo transcrito:

PROCESSO TCE-PE Nº 1508421-8
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 24/05/2017
RECURSO ORDINÁRIO UNIDADE GESTORA: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
INTERESSADO: Sr. FERDINANDO LIMA DE CARVALHO
ADVOGADO: Dr. PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JÚNIOR 
– OAB/PE Nº 29.754
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO ADRIANO CISNEIROS
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
ACÓRDÃO T.C. Nº 0539/17
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VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo 
TCE-PE Nº 15084218, REFERENTE AO RECURSO ORDINÁRIO 
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS AO 
PARECER PRÉVIO EMITIDO SOBRE AS CONTAS DO PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, Sr. FERDINANDO LIMA DE 
CARVALHO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 
(PROCESSO TCE-PE Nº 1380078-4), ACORDAM, à 
unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o 
presente Acórdão,
 
Considerando a tempestividade, o interesse e a 
legitimidade do Ministério Público de Contas para 
interpor Recurso Ordinário, nos termos do artigo 77, 
§5º, c/c o artigo 78 da Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas de Pernambuco (Lei Estadual nº 12.600/2004);
Considerando a dívida previdenciária do Município, 
isoladamente, e a edição das súmulas que regulamentam 
a questão no mesmo ano;
Considerando a observância aos limites 
Constitucionais, especialmente com Educação e Saúde; 
Considerando o período de estiagem que o Município de 
Parnamirim atravessou no exercício de 2012;
Considerando a vasta documentação probatória anexada 
aos autos; Considerando que não houve prejuízo ao 
erário municipal, bem como a boa-fé do gestor,
Em CONHECER do presente Recurso e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo o Parecer Prévio proferido 
pela Primeira Câmara deste Tribunal de Contas nos 
autos da Prestação de Contas TCE-PE nº 1380078-4.

Recife, 31 de maio de 2017.
Conselheiro Marcos Loreto – Presidente em exercício
Conselheiro Substituto Adriano Cisneiros – Relator
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior
Conselheiro João Carneiro Campos
Conselheiro Substituto Ruy Ricardo Harten
Presente: Dr. Cristiano Pimentel – Procurador-Geral

Dessa forma, em homenagem ao princípio da 
colegialidade e da segurança jurídica, o consenso a que se 
chegou na Casa é que, nas prestações de contas anteriores a 
2013, sendo a irregularidade nos recolhimentos previdenciários 
a     única     determinante     para     o     julgamento  , não deve esta ensejar 
a rejeição das contas.

No presente caso, a defesa não procurou justificar a 
irregularidade, não restou sequer comprovada a existência e o 
pagamento de um termo de parcelamento de débitos. Assim, não 
afasto a irregularidade, até porque, como ficou demonstrado ao 
longo do Parecer acima transcrito, esta não foi a única 
determinante para o julgamento, haja vista outras graves 
irregularidades como não aplicação em educação, despesas 
indevidas, irregularidades em licitações, descumprimento do 
artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outras, não 
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se aplicando, consequentemente, o novo entendimento firmado 
pela Casa. 

Pelo exposto,

CONSIDERANDO o Parecer MPCO nº 343/2016;
CONSIDERANDO que foram afastadas as irregularidades 

pertinentes ao pagamento de remuneração irregular a Secretário 
Municipal, ao pagamento indevido de valores rescisórios pela 
exoneração de servidor de cargo comissionado e às 
irregularidades apontadas no Laudo de Engenharia;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 77, inciso I, 
parágrafos 3º e 4º, e 78 da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco),

VOTO, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO do presente 
Recurso Ordinário e, no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL para 
afastar os considerandos atinentes ao pagamento de remuneração 
irregular a Secretário Municipal, ao pagamento indevido de 
valores rescisórios pela exoneração de servidor de cargo 
comissionado e às irregularidades apontadas no Laudo de 
Engenharia e, consequentemente, reduzir o débito imputado ao 
Sr. José Pereira de Araújo para R$ 95.383,39, bem como afastar 
o débito de R$ 4.198,42 imputado à Sra. Ana Beatriz Cavalcante 
Pontes de Melo, que passará a ter suas contas julgadas 
regulares. Mantêm-se, todavia, o julgamento pela 
IRREGULARIDADE das contas do ordenador de despesas Sr. José 
Pereira de Araújo, a recomendação à Câmara Municipal de 
Paudalho de REJEIÇÃO das contas do Prefeito relativas ao 
exercício financeiro de 2008 e, ainda, os demais termos das 
deliberações atacadas.

OS CONSELHEIROS TERESA DUERE, VALDECIR PASCOAL, MARCOS LORETO, 
DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR E RANILSON RAMOS VOTARAM DE 
ACORDO COM O RELATOR. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL, DR. 
CRISTIANO PIMENTEL.

CAF/HN
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