
Tribunal de Contas do Estado


Pernambuco
Diário Eletrônico

ASegunda Câmara do TCE
emitiu parecer prévio, na
sessão da última quinta-

feira (9), recomendando à
Câmara de Camutanga a
aprovação com ressalvas das
contas do ex-prefeito do
município, Armando Pimentel
da Rocha. Sob relatoria do
conselheiro substituto Carlos
Pimentel, o processo de
Prestação de Contas de Governo
(nº 20100357-0) analisou o
exercício financeiro de 2019.

No relatório de auditoria,
consta que a Prefeitura deixou
de repassar R$ 17.608,24 ao
Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) em contribuições
patronais e teve despesas no
valor de R$ 807.168,16 com
recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) sem lastro
financeiro. 

Além disso, a despesa total
com pessoal ficou acima do
valor permitido pela lei (54%)
no segundo e no terceiro
quadrimestres do exercício,
comprometendo 55,95% e
57,54%, respectivamente, da
Receita Corrente Líquida.

O parecer do relator, no

entanto, aponta que a omissão
do gestor público no
recolhimento de contribuições
previdenciárias de 2019
representa apenas 2,6% do total
devido, e que ele adotou
medidas buscando o
reenquadramento da despesa
total com pessoal, obtendo êxito

no exercício seguinte. “Os
valores envolvidos não
representam gravidade suficiente
para macular as contas”, afirmou
o conselheiro substituto Carlos
Pimentel.

“Os aspectos positivos da
gestão devem ser destacados, a
exemplo do investimento na

educação básica, cujo
percentual alcançou 27,27%,
rendendo resultados positivos.
Houve considerável diminuição
no índice de Fracasso Escolar,
que passou de 9,8, em 2018,
para 4,5. Somem o aumento
verificado na remuneração dos
profissionais da educação

básica”, demonstrou o relator.
“Na saúde, houve investimento
de R$ 4.737.443,37,
equivalente a 22,95% da verba
vinculável, índice bem acima
do patamar mínimo (15%) da
Receita Corrente Líquida”,
acrescentou.

Para sanar as demais falhas
identificadas na auditoria,
consideradas leves, o TCE
determinou que a atual gestão
atente para o procedimento de
cálculo de previsão da receita,
aprimore o controle contábil e
realize o recolhimento integral
das contribuições
previdenciárias junto ao RGPS,
entre várias outras. Por fim, foi
recomendado que a Prefeitura
verifique os procedimentos
necessários visando ao devido
monitoramento da execução
orçamentária.
SESSÃO - Estiveram presentes
à sessão, o presidente da
Segunda Câmara, conselheiro
Dirceu Rodolfo, o conselheiro
Carlos Neves e os conselheiros
substitutos Carlos Pimentel,
Luiz Arcoverde, Ruy Ricardo
Harten e Marcos Flávio Tenório.
O procurador Ricardo Alexandre
representou o Ministério Público
de Contas. O voto foi aprovado
por unanimidade.

O conselheiro substituto Carlos Pimentel (D) foi o relator do processo que avaliou as contas de 2019 de Camutanga

FOTO: MARÍLIA AUTO

Devido às fortes
chuvas que atingiram a
Região Metropolitana do
Recife nos últimos dias, a
ONG Tribunal Solidário, o
Sindicontas e a Associação
dos Auditores estão
arrecadando doações para
serem entregues às
famílias mais prejudicadas.

Alimentos, roupas,
materiais de limpeza e
higiene pessoal estão sendo
recebidos no hall do edifício

Dom Helder Câmara, prédio
sede do Tribunal de Contas
de Pernambuco.

Quem tiver interesse em
fazer doação em dinheiro, o
PIX do Tribunal Solidário é:
07.730.717/0001-38 (CNPJ).

As doações também
podem ser feitas via
transferência bancária:

Tribunal Solidário
CNPJ

07.730.717/0001-38

Banco Santander
Agência 4016
Conta corrente

13.000271-5

Para emissão de recibo,
o TS solicita o envio de
comprovante de transferência
(ou do PIX) para o e-mail
tribunalsolidario.tcepe@gmai
l.com, com nome completo e
CPF para emissão de recibo.

O TCE-PE, a
Associação dos Auditores, o

Sindicontas-PE e a
Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon) apoiam a
campanha.

O Tribunal Solidário é
uma ONG formada por
servidores do TCE-PE que
atua desde 2005 com a
finalidade de contribuir para
a redução das desigualdades
sociais e para o
fortalecimento da cidadania
ativa.



A Sra. Diretora de Gestão de Pessoas do TCE/PE, no uso das atribuições conferidas pela Portaria 172/22, proferiu os seguintes despachos: Petce 15365 - Roberta de Souza Miranda Barbosa, autorizo;
Petce 15284 - Roberta de Siqueira Freire, autorizo; Petce 15422 - Elisabeth de Abreu e Lima Moreira, autorizo; Petce 15449 - Ana Paula Xavier Bezerra Wanderley, autorizo; Petce 150311 - Hélio Rubens dos
Santos, autorizo; Petce 15463 - Simone Peixoto ferreira Porto, autorizo; Petce 15474 - Selma Maria Tenório de Brito, autorizo; Petce 15435 - Ana Paula Xavier Bezerra Wanderley, autorizo; Petce 15390 -
Simone Peixoto Torres, autorizo; Petce 15329 - Tatiana Coutinho Prestrelo de Souza, autorizo; Petce 15456 - Ana Paula Xavier Bezerra Wanderley, autorizo; Petce 15468 - Adriana Patrícia da Silva Rezende,
autorizo; Petce 15537 - João Juvêncio de Aragão Bastos, autorizo; Petce 15478 - Renata Viana de Noronha, autorizo; Petce 15484 - Cláudia Maria Mendonça de O. Arruda, autorizo; Petce 15483 - Cláudia
Beltrão de Albuquerque, autorizo; Petce 15513 - Adriana Carla de Lima Pires Zaidan, autorizo; Petce 15531 - Caio Fernando de Melo Barbosa, autorizo; Petce 15467 - Ricardo de Souza, autorizo; Petce 15539
- Marcelo Henrique Plácido Lopes, autorizo, Petce 15595 - Breno César Spindola Correia, autorizo; Petce 14664 - Elisabeth Pimentel Cunha, autorizo; Petce 15547 - Carlos Porto de Barros, autorizo. Recife,
10 de junho de 2022.

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO REALIZADA EM 08/06/2022
PROCESSO TCE-PE Nº 2211161-0 
TIPO DE PROCESSO: APOSENTADORIA 
INTERESSADO: LUIZ MÁRIO DE ASSIS FILHO 
ÓRGÃO DE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
RELATOR: CONSELHEIRO MARCOS LORETO
PRESIDENTE: CONSELHEIRO RANILSON RAMOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA T.C. Nº 35/2022

CONSIDERANDO a necessidade de aguardar a conclusão do processo judicial nº 0004286-26.2008.8.17.1090 que tramita perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulista; 
CONSIDERANDO que a decisão de mérito quanto à legalidade da concessão do benefício previdenciário depende do julgamento do supracitado processo judicial; 
CONSIDERANDO o inciso II do Provimento TC/CORG nº 03/2013;
DETERMINO o sobrestamento do presente processo, à luz do que dispõe o art. 149, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. 

OS CONSELHEIROS CARLOS PORTO, TERESA DUERE, VALDECIR PASCOAL E DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR CONCORDARAM COM O RELATOR. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL,
DR. GUSTAVO MASSA.

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO REALIZADA EM 08/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 20100485-9RO001
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO
MODALIDADE - TIPO: Recurso - Recurso Ordinário
EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Fundo de Previdência de São José do Belmonte
INTERESSADOS:
JOSEDITE ROMÃO DE OLIVEIRA
LEONARDO ASSIS PEREIRA DA SILVA (OAB 48125-PE)
ORGÃO JULGADOR: PLENO
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO RANILSON RAMOS

ACÓRDÃO Nº 830 / 2022

RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÕES. PROVA DOCUMENTAL. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE MULTA. APLICAÇÃO. VALOR MÍNIMO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Quando houver irregularidade passível de sanção por meio de multa e esta for aplicada no patamar mínimo estabelecido pela Lei Orgânica deste Tribunal, não cabe a redução
do seu valor.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 20100485-9RO001, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos
do voto do Relator , que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO a legitimidade da parte para recorrer e a tempestividade na interposição do recurso, nos termos dos artigos 77, § 3º, e 78, § 1º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Estadual nº
12.600/2004);
CONSIDERANDO os termos do Parecer MPCO nº 382/2022, que se acompanha na íntegra;
CONSIDERANDO que a Recorrente apresentou alegações e documentos idôneos capazes de elidir a irregularidade apontada no terceiro considerando da deliberação fustigada;
CONSIDERANDO, entretanto, que a multa já foi aplicada pelo valor mínimo estabelecido no art. 73, inciso I, da Lei Estadual n.º 12.600/2004, não cabendo redução do valor;
Em, preliminarmente, CONHECER do presente processo de Recurso Ordinário e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir o terceiro considerando da deliberação relativa à recorrente,
mantendo os demais termos do Acórdão T.C. nº 116/2022, inclusive a aplicação da multa.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO RANILSON RAMOS , Presidente da Sessão : Não Votou
CONSELHEIRO CARLOS PORTO , relator do processo
CONSELHEIRA TERESA DUERE : Acompanha

Acórdãos
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Câmara: Marcos Loreto; Presidente da Segunda Câmara: Dirceu Rodolfo; Conselheiros: Carlos Porto de Barros, Carlos da Costa Pinto Neves Filho, Dirceu Rodolfo de Melo Júnior,
Marcos Coelho Loreto, Maria Teresa Caminha Duere, Ranilson Brandão Ramos e Valdecir Fernandes Pascoal; Procurador Geral do MPCO: Gustavo Massa; Auditor Geral: Marcos
Antônio Rios da Nóbrega; Diretor Geral: Ulysses José Beltrão Magalhães; Diretor Geral Adjunto: Dácio Rijo Rossiter Filho; Diretora de Comunicação: Karla Almeida; Gerente de
Jornalismo: Lídia Lopes; Gerente de Criação e Marketing: João Marcelo Sombra Lopes; Jornalistas: David Santana DRT-PE 5378, Maria Regina Jardim; Fotografia: Marília Auto;
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3181-7671 - e-mail: imprensa@tce.pe.gov.br. Ouvidoria: 0800.081.1027.
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CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL : Acompanha
CONSELHEIRO MARCOS LORETO : Acompanha
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: GUSTAVO MASSA

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO REALIZADA EM 08/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 20100485-9RO002
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO
MODALIDADE - TIPO: Recurso - Recurso Ordinário
EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Fundo de Previdência de São José do Belmonte
INTERESSADOS:
JOSEDITE ROMÃO DE OLIVEIRA
LEONARDO ASSIS PEREIRA DA SILVA (OAB 48125-PE)
ORGÃO JULGADOR: PLENO
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO RANILSON RAMOS

ACÓRDÃO Nº 831 / 2022

PETIÇÃO INTERPOSTA EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A interposição recursal mais de uma vez contra uma mesma deliberação, pelo mesmo recorrente, configura preclusão consumativa, ensejando o não conhecimento do
respectivo recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 20100485-9RO002, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos
do voto do Relator , que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO a legitimidade da parte para recorrer e a tempestividade na interposição do recurso, nos termos dos artigos 77, § 3º, e 78, § 1º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Estadual nº
12.600/2004);
CONSIDERANDO os termos do Parecer MPCO nº 383/2022, que se acompanha na íntegra;
CONSIDERANDO a existência da preclusão consumativa;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 77, § 1º, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco); 
Em não conhecer o presente processo de Recurso Ordinário em face da existência de preclusão consumativa.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO RANILSON RAMOS , Presidente da Sessão : Não Votou
CONSELHEIRO CARLOS PORTO , relator do processo
CONSELHEIRA TERESA DUERE : Acompanha
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL : Acompanha
CONSELHEIRO MARCOS LORETO : Acompanha
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: GUSTAVO MASSA

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO REALIZADA EM 08/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 20100485-9RO003
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO
MODALIDADE - TIPO: Recurso - Recurso Ordinário
EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Fundo de Previdência de São José do Belmonte
INTERESSADOS:
FRANCISCO ROMONILSON MARIANO DE MOURA
LEONARDO ASSIS PEREIRA DA SILVA (OAB 48125-PE)
ORGÃO JULGADOR: PLENO
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO RANILSON RAMOS

ACÓRDÃO Nº 832 / 2022

RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÕES. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Quando o recorrente não apresentar alegações ou documentos capazes de elidir as irregularidades apontadas, permanecem inalterados os fundamentos da Deliberação
recorrida.
2. Quando houver irregularidade passível de sanção por meio de multa e esta for aplicada no patamar mínimo estabelecido pela Lei Orgânica deste Tribunal, não cabe a redução
do seu valor.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 20100485-9RO003, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos
do voto do Relator , que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO a legitimidade da parte para recorrer e a tempestividade na interposição do Recurso, nos termos dos artigos 77, § 3º, e 78, § 1º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Estadual nº
12.600/2004);
CONSIDERANDO os termos do Parecer MPCO nº 382/2022, que se acompnha na íntegra;
CONSIDERANDO que a multa já foi aplicada pelo valor mínimo estabelecido no artigo 73, inciso I, da Lei Estadual nº 12.600/2004, não cabendo redução do valor;
Em, preliminarmente, CONHECER do presente processo de Recurso Ordinário e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo os termos do Acórdão T.C. nº 116/2022 na parte relativa ao Recorrente,
inclusive o valor da multa aplicada.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO RANILSON RAMOS , Presidente da Sessão : Não Votou
CONSELHEIRO CARLOS PORTO , relator do processo
CONSELHEIRA TERESA DUERE : Acompanha
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL : Acompanha
CONSELHEIRO MARCOS LORETO : Acompanha
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: GUSTAVO MASSA

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO REALIZADA EM 08/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 19100172-7RO001
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RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO
MODALIDADE - TIPO: Recurso - Recurso Ordinário
EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Câmara Municipal do Brejo da Madre de Deus
INTERESSADOS:
LAELSON CORDEIRO VANDERLEI
FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLO (OAB 29702-PE)
ORGÃO JULGADOR: PLENO
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO RANILSON RAMOS

ACÓRDÃO Nº 833 / 2022

RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÕES. INSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Quando o recorrente não apresentar alegações capazes de elidir as irregularidades apontadas ou modificar as penalidades a ele aplicadas, permanecem inalterados os
fundamentos da Deliberação recorrida.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 19100172-7RO001, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos
do voto do Relator , que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO a legitimidade da parte para recorrer e a tempestividade na interposição do recurso, nos termos dos artigos 77, § 3º, e 78, § 1º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Estadual nº
12.600/2004);
CONSIDERANDO os termos do Parecer MPCO nº 879/2021, que se acompanha na íntegra;
CONSIDERANDO que as razões recursais não foram capazes de afastar as irregularidades apontadas ou modificar a penalidade aplicada ao recorrente;
Em, preliminarmente, CONHECER do presente processo de Recurso Ordinário e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, o Acórdão T.C. nº 829/2021, proferido pela Segunda Câmara
deste Tribunal nos autos do Processo TC nº 19100172-7 (Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Brejo da Madre de Deus, exercício 2018).

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO RANILSON RAMOS , Presidente da Sessão : Não Votou
CONSELHEIRO CARLOS PORTO , relator do processo
CONSELHEIRA TERESA DUERE : Acompanha
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL : Acompanha
CONSELHEIRO MARCOS LORETO : Acompanha
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: GUSTAVO MASSA

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO REALIZADA EM 08/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 21100554-0
RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
MODALIDADE - TIPO: Auditoria Especial - Conformidade
EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Ministério Público de Pernambuco
INTERESSADOS:
FRANCISCO DIRCEU BARROS
ORGÃO JULGADOR: PLENO
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO RANILSON RAMOS

ACÓRDÃO Nº 834 / 2022

CARGOS COMISSIONADOS. AUXÍLIO ÀS ATIVIDADES-FINS. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Não se vislumbra inconstitucionalidade, nem preterição de concursados, na criação, por lei, de Cargos Comissionados para auxiliar o exercício das atividades-fins dos
membros do Ministério Público Estadual.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 21100554-0, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos do voto
do Relator , que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO os termos do Parecer MPCO n.º 332/2022 (doc. 20);
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso I, combinado com o art. 71 da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco); 

JULGAR regular o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade. 

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO RANILSON RAMOS , Presidente da Sessão : Não Votou
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL , relator do processo
CONSELHEIRO CARLOS PORTO : Acompanha
CONSELHEIRA TERESA DUERE : Acompanha
CONSELHEIRO MARCOS LORETO : Acompanha
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: GUSTAVO MASSA

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO REALIZADA EM 08/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 17100329-9ED002
RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
MODALIDADE - TIPO: Recurso - Embargos de Declaração
EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano
INTERESSADOS:
PEDRO GILDEVAN COELHO MELO
VALERIO ATICO LEITE (OAB 26504-D-PE)
AMARO ALVES DE SOUZA NETTO (OAB 26082-D-PE)
MARCIO JOSE ALVES DE SOUZA (OAB 05786-PE)
GUSTAVO PAULO MIRANDA E ALBUQUERQUE FILHO (OAB 42868-PE)
ORGÃO JULGADOR: PLENO
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO RANILSON RAMOS

ACÓRDÃO Nº 835 / 2022
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO.
1. Não cabe rediscutir mérito em sede de Embargos Declaratórios (art. 81 da Lei Orgânica do TCE/PE), que têm função integrativa nos casos de omissão, contradição ou
obscuridade, o que não se consubstancia no caso.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 17100329-9ED002, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos
do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO os termos do Parecer MPCO n.º 607/2021 (doc. 05), que se acompanha;
CONSIDERANDO que o presente Recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Lei Orgânica do Tribunal de Contas e no seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO, assim, que o embargante não comprovou a existência de omissões no Acórdão embargado,
Em, preliminarmente, CONHECER do presente processo de Embargos de Declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO RANILSON RAMOS , Presidente da Sessão : Não Votou
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL , relator do processo
CONSELHEIRO CARLOS PORTO : Acompanha
CONSELHEIRA TERESA DUERE : Acompanha
CONSELHEIRO MARCOS LORETO : Acompanha
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: GUSTAVO MASSA

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO REALIZADA EM 08/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 20100428-8ED001
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL
MODALIDADE - TIPO: Recurso - Embargos de Declaração
EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Manari
INTERESSADOS:
GILVAN DE ALBUQUERQUE ARAÚJO
LUANA MACIEL (OAB 45907-PE)
ORGÃO JULGADOR: PLENO
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO RANILSON RAMOS

ACÓRDÃO Nº 836 / 2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. DESPROVIMENTO.
1. Essa espécie recursal se presta a aclarar vícios relacionados à omissão, contradição ou obscuridade na decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito dos julgados.
2. De qualquer forma, arguido algum dos vícios previstos no artigo 81, LOTCE, deve o julgador conhecer do recurso, sob a ótica da teoria da asserção.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 20100428-8ED001, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos
do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO as razões postas na exordial;
CONSIDERANDO que, embora sem apontar de forma clara onde estaria o vício no julgado, houve arguição genérica de contradição e omissão na decisão recorrida, situação que, de acordo com a teoria
da asserção, nos leva à necessidade de apreciar o mérito do requerimento;
CONSIDERANDO que o recorrente não logrou êxito em sua tentativa de demonstrar vício de contradição ou omissão no Acórdão T.C. nº 558/2022, tampouco procedência quanto ao mérito da decisão;
Em, preliminarmente, CONHECER do presente processo de Embargos de Declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO RANILSON RAMOS , Presidente da Sessão : Não Votou
CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL , relator do processo
CONSELHEIRO CARLOS PORTO : Acompanha
CONSELHEIRA TERESA DUERE : Acompanha
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL : Acompanha
CONSELHEIRO MARCOS LORETO : Acompanha
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: GUSTAVO MASSA

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 20100138-0
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL
MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Gestão
EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Câmara Municipal de Cupira
INTERESSADOS:
RICACIO TOUBSON CAMPINA DA SILVA
VINICIUS LEITE MACEDO MONTARROYOS (OAB 45684-PE)
RONALDO MELO DA SILVA
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

ACÓRDÃO Nº 837 / 2022

CONTAS DE GESTÃO. PODER LEGISLATIVO. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. CONTAS REGULARES COM RESSALVAS.
1. A inexistência de desfalque, desvio de bens ou valores ou da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico ou, ainda, a não violação de norma legal ou
regulamentar conduz ao julgamento pela regularidade das contas, cabendo, entretanto, a aposição de ressalvas relacionadas às impropriedades de menor
significância.
2. O descumprimento de Determinação emitida pelo TCE-PE enseja a aplicação de multa com fundamento no artigo 73, inciso I, da Lei Estadual nº 12.600/2004 (LOTCE).

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 20100138-0, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos da proposta de deliberação do Relator, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO os termos do Relatório de Auditoria, da defesa apresentada e dos demais documentos insertos no processo;

Ricacio Toubson Campina Da Silva:
CONSIDERANDO erro na confecção do RGF relativo ao 3º quadrimestre de 2019;
CONSIDERANDO que, embora respeitando os limites constitucionais para fixação da remuneração dos Vereadores, a Lei Municipal nº 98/2016 promoveu a vinculação daquela a dos Deputados Estaduais,
artifício vedado pelo artigo 37, XIII, da Lei Maior;
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CONSIDERANDO a composição do Quadro de Pessoal da Câmara composto exclusivamente por cargos comissionados, bem como o descumprimento de Determinação contida no Acórdão TC nº 503/2017,
tornado definitivo a partir de 30 de julho de 2019, quando do julgamento de Recurso Ordinário impetrado contra a mesma decisão;
CONSIDERANDO, outrossim, a ausência de irregularidade com potencial ofensivo capaz de provocar a rejeição das contas;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II e VIII, § 3º, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso II, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado de Pernambuco);
JULGAR regulares com ressalvas as contas do(a) Sr(a) Ricacio Toubson Campina Da Silva, relativas ao exercício financeiro de 2019
APLICAR multa no valor de R$ 27.549,00, prevista no Artigo 73 da Lei Estadual 12.600/04 inciso(s) XII , ao(à) Sr(a) Ricacio Toubson Campina Da Silva, que deverá ser recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias
do trânsito em julgado desta deliberação, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal, por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste Tribunal
de Contas (www.tce.pe.gov.br) .
DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Câmara Municipal de Cupira, ou quem vier a sucedê-lo,
que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :
1. Atentar para que, ao elaborar o RGF, seja excluída da base de cálculo a verba de representação do Presidente da Câmara no cálculo da despesa total com pessoal;
2. Eximir-se de incluir, para as próximas legislaturas, dispositivos de lei municipal que caracterizem vinculações remuneratórias vedadas pela Constituição Federal;
3. Proceder à necessária realização de concurso público para provimento de cargos de servidores efetivos em face da excessiva quantidade de cargos comissionados;
Prazo para cumprimento: 180 dias
4. Anexar à Prestação de Contas elementos que permitam examinar o conteúdo da mensagem nas despesas referentes à divulgação/publicidade, de acordo com o disposto no artigo 5º da Resolução TC nº
05/1991 e no artigo 37, § 1º, da Constituição Federal;
5. Cumprir com as determinações contidas nas decisões do TCE/PE para evitar a caracterização de reincidência, bem como informar em documentos da Prestação de Contas anual o acompanhamento das
medidas corretivas adotadas.
Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , Presidente da Sessão : Acompanha
CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL , relator do processo
CONSELHEIRO CARLOS NEVES : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 21100768-7
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO HARTEN
MODALIDADE - TIPO: Gestão Fiscal - Gestão Fiscal
EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Casinhas
INTERESSADOS:
JOÃO BARBOSA CAMELO NETO
LUIZ CAVALCANTI DE PETRIBU NETO (OAB 22943-PE)
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, DA SESSÃO: CONSELHEIRO CARLOS NEVES

ACÓRDÃO Nº 838 / 2022

DESPESAS COM PESSOAL. NÃO REENQUADRAMENTO NO PRAZO LEGAL. FATORES EXÓGENOS. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. ESFORÇO DA
GESTÃO. IMPUTAÇÃO DE MULTA.
1. A não promoção de medidas suficientes para o reenquadramento das despesas com pessoal configura a infração administrativa prevista na Lei Federal nº 10.028/2000 (artigo 5º,IV).
2. Para que se possa eximir o gestor do cumprimento dos dispositivos normativos atinentes à gestão de pessoal, faz-se imprescindível a demonstração de quadro fático em
que à redução das despesas de pessoal implicasse, inevitavelmente, na descontinuidade ou comprometimento substancial de serviços públicos essenciais, cuja garantia
encontra amparo igualmente constitucional.
3. Cabe ao gestor, frente a fatores exógenos que impactam a realidade ao seu redor, promover as medidas adaptativas. Na seara da gestão dos gastos com pessoal não apenas
a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também a própria Constituição Federal fixam balizas que devem ser obrigatoriamente observadas. Exigências essas que se impõe, até
com mais razão, na presença de crise fiscal, caracterizada pelo baixo desempenho do PIB.
4. O gasto excessivo nessa seara subtrai da receita pública parcela significativa de recursos que de outra forma seria destinada ao atendimento das variadas necessidades dos
cidadãos. Em suma, a ocorrência de crise econômica, antes de servir de pretexto, é substancial razão para que, com cuidados redobrados, dê-se cumprimento aos dispositivos
da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal.
5. A redução expressiva do percentual de gastos com pessoal no último quadrimestre do exercício não implica, necessariamente, na ocorrência de esforço da gestão no trato
da matéria, quando a receita municipal experimentou incremento percentual ainda mais significativo.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 21100768-7, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70, 71, § 3º, e 75 da Constituição Federal e no artigo 39 da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco);
CONSIDERANDO a competência do Tribunal de Contas para processar e julgar infração administrativa contra as leis de finanças públicas, cabendo-lhe a imputação de multa (proporcional ao período de
apuração) de 30% dos vencimentos do responsável pela prática da infração, consoante o disposto no Art. 5º, caput e §2º, da Lei de Crimes Fiscais e do Art. 74 da Lei Orgânica do TCE/PE), combinado com
o artigo 14 da Resolução TC nº 20/2015;
CONSIDERANDO que a não promoção de medidas suficientes para o reenquadramento das despesas com pessoal configura a infração administrativa prevista na Lei Federal nº 10.028/2000 (artigo 5º, IV);
CONSIDERANDO que, para que se possa eximir o gestor do cumprimento dos dispositivos normativos atinentes à gestão de pessoal, faz-se imprescindível a demonstração de quadro fático em que à redução
das despesas de pessoal implicasse, inevitavelmente, na descontinuidade ou comprometimento substancial de serviços públicos essenciais, cuja garantia encontra amparo igualmente constitucional. O que
não se deu no presente caso, tendo o defendente se limitado a alegações de cunho genérico;
CONSIDERANDO que cabe ao gestor, frente a fatores exógenos que impactam a realidade ao seu redor, promover as medidas adaptativas. Vale dizer, deve lançar mão das ações preconizadas no Art. 169,
§§ 4º e 3º, incisos I e II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, no caso vertente, o prefeito limitou-se à edição do Decreto Municipal nº 009, de 10/01/2019, reduzindo despesas com os vencimentos dos cargos em comissão e funções de confiança;
CONSIDERANDO que o gasto excessivo na seara de pessoal subtrai da receita pública parcela significativa de recursos que de outra forma seria destinada ao atendimento das variadas necessidades dos cidadãos. Em
suma, a ocorrência de crise econômica, antes de servir de pretexto, é substancial razão para que, com cuidados redobrados, dê-se cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a redução expressiva do percentual de gastos com pessoal no último quadrimestre do exercício não implica necessariamente na ocorrência de esforço da gestão no trato da matéria,
quando a receita municipal experimentou incremento percentual ainda mais significativo. Sem olvidar que, no caso em apreço, não obstante a redução antedita, não teve lugar o reenquadramento exigido pela
lei de regência,

JULGAR irregular o presente processo de Gestão Fiscal, responsabilizando: 
João Barbosa Camelo Neto

APLICAR multa no valor de R$ 54.000,00, prevista no Artigo 74 da Lei Estadual 12.600/04 , ao(à) Sr(a) João Barbosa Camelo Neto, que deverá ser recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado desta
deliberação, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal, por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste Tribunal de Contas (www.tce.pe.gov.br) .

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO HARTEN , relator do processo
CONSELHEIRO CARLOS NEVES , Presidente, em exercício, da Sessão : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 21100960-0



Recife, 13 de junho de 2022 Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 7
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
MODALIDADE - TIPO: Gestão Fiscal - Gestão Fiscal
EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Orocó
INTERESSADOS:
GEORGE GUEBER CAVALCANTE NERY
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

ACÓRDÃO Nº 839 / 2022

GESTÃO FISCAL. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. NÍVEL MODERADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. As irregularidades identificadas em gestão fiscal com índice de transparência moderado caracterizam infração administrativa, porém não implicam necessariamente a
aplicação de multa.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 21100960-0, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO os dispositivos previstos no inciso XXXIII, do art 5°, no inciso II, § 3°, do art. 37, e no § 2°, do art. 216 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as exigências referentes à transparência pública estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei Federal nº 10.098/2000, na Lei Federal nº 12.527/2011 e na Resolução TC nº
33/2018;
CONSIDERANDO as irregularidades relacionadas à Transparência Pública identificadas pela equipe técnica de auditoria;
CONSIDERANDO que a Prefeitura de Orocó obteve o índice de transparência referente ao exercício de 2020 calculado em 0,51, sendo assim enquadrada no nível de transparência moderado;
CONSIDERANDO que a defesa apresentada foi insuficiente para descaracterizar as irregularidades identificadas pela equipe técnica;
CONSIDERANDO que as falhas são suficientes para motivar a irregularidade da gestão fiscal relativa à transparência;
CONSIDERANDO descaber aplicação de multa em face dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade,

JULGAR irregular o presente processo de Gestão Fiscal, responsabilizando: 
George Gueber Cavalcante Nery

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Orocó, ou quem vier a sucedê-
lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :
1. Atualizar o sítio eletrônico oficial do Município de Orocó e seu Portal de Transparência, para fazer constar as informações acerca da execução orçamentária e financeira do exercício de 2020, que não
figuraram no portal examinado pela auditoria desta Casa;
2. Observar, quanto aos demais exercícios financeiros, a disponibilização dos dados supramencionados.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , Presidente da Sessão : Acompanha
CONSELHEIRO CARLOS NEVES , relator do processo
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 20100818-0
RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
MODALIDADE - TIPO: Auditoria Especial - Conformidade
EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá
INTERESSADOS:
MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

ACÓRDÃO Nº 840 / 2022

AUDITORIA ESPECIAL. ARQUIVAMENTO.
1. Duplicidade de objeto, as supostas irregularidades já se encontram na análise do processo TC Nº 2159747-9.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 20100818-0, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos do voto do Relator , que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria (doc. 4) elaborado pela Gerência de Admissão de Pessoal (GAPE), que sugere o arquivamento do Processo;
CONSIDERANDO que o objeto destes autos já se encontra em apreciação por este Tribunal no Processo TC Nº 2159747-9;
JULGAR pelo arquivamento o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade. 

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , relator do processo , Presidente da Sessão
CONSELHEIRO CARLOS NEVES : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 07/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 20100344-2
RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Gestão
EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul
INTERESSADOS:
ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACKER
THIAGO TORRES ASSUNÇÃO (OAB 23100-PE)
ANDERSON SANTOS SILVA
THIAGO TORRES ASSUNÇÃO (OAB 23100-PE)
JOSÉ ALBINO HENRIQUE FILHO
THIAGO TORRES ASSUNÇÃO (OAB 23100-PE)
MIGUEL GOMES DE FREITAS
THIAGO TORRES ASSUNÇÃO (OAB 23100-PE)
ORGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO MARCOS LORETO
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ACÓRDÃO Nº 841 / 2022

CONSÓRCIO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GESTÃO. CONTROLE INTERNO. CREDENCIAMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPLEMENTARIDADE.
REQUISITO. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. É irregular o credenciamento/chamamento público de profissionais de saúde sem a comprovação de que os profissionais atuariam em complementaridade aos serviços
públicos de saúde.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 20100344-2, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da PRIMEIRA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,

Isabel Cristina Araújo Hacker:
CONSIDERANDO os termos do Relatório de Auditoria e as alegações da peça de Defesa;
CONSIDERANDO o afastamento da irregularidade quanto ao descumprimento de cláusulas dos contratos de rateio (item 2.1.1. do Relatório de Auditoria);
CONSIDERANDO as falhas encontradas na atuação de órgão de controle interno em desrespeito ao Artigo 74 da CF/88, ao artigo 59 da Lei Complementar Federal, Nº 101/2000, bem como aos Artigos 75
a 76 da Lei Federal, Nº 4320/1964 (item 2.1.2. do Relatório de Auditoria), e que tais irregularidades não se revelam graves em sede de contas anuais de gestão nem houve a caracterização de danos ao
erário;
CONSIDERANDO, à luz dos elementos concretos deste Processo, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive preconizados expressamente pela Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro - LINDB, notadamente nos artigos 20 a 23;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II , combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso II, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco);
JULGAR regulares com ressalvas as contas do(a) Sr(a) Isabel Cristina Araújo Hacker, relativas ao exercício financeiro de 2019

Anderson Santos Silva:
CONSIDERANDO os termos do Relatório de Auditoria e as alegações da peça de Defesa;
CONSIDERANDO o afastamento da irregularidade quanto ao descumprimento de cláusulas dos contratos de rateio (item 2.1.1. do Relatório de Auditoria);
CONSIDERANDO as falhas encontradas na atuação de órgão de controle interno em desrespeito ao Artigo 74 da CF/88, ao artigo 59 da Lei Complementar Federal, Nº 101/2000, bem como aos Artigos 75
a 76 da Lei Federal, Nº 4320/1964 (item 2.1.2. do Relatório de Auditoria), e que tais irregularidades não se revelam graves em sede de contas anuais de gestão nem houve a caracterização de danos ao
erário;
CONSIDERANDO, à luz dos elementos concretos deste Processo, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive preconizados expressamente pela Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro - LINDB, notadamente nos artigos 20 a 23;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II , combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso II, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco);
JULGAR regulares com ressalvas as contas do(a) Sr(a) Anderson Santos Silva, relativas ao exercício financeiro de 2019

José Albino Henrique Filho:
CONSIDERANDO os termos do Relatório de Auditoria e as alegações da peça de Defesa;
CONSIDERANDO o afastamento da irregularidade quanto à ausência de demonstração explícita da viabilidade da contratação de serviços médicos, considerando a necessidade de complementação pelos
municípios (item 2.1.2. do Relatório de Auditoria) para o presidente da comissão de licitação;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II , combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso I, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco);
JULGAR regulares as contas do(a) Sr(a) José Albino Henrique Filho, relativas ao exercício financeiro de 2019

Miguel Gomes De Freitas:
CONSIDERANDO os termos do Relatório de Auditoria e as alegações da peça de Defesa;
CONSIDERANDO a contratação irregular de profissionais de saúde por meio da Inexigibilidade/Credenciamento no 001/2018/Processo nº 003/2018 (Documento 73), contrariado o artigo 26, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93, o artigo 24 da Lei nº 8.80/90, bem como o artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Portaria 1.034/2010 do Ministério da Saúde, e que tal irregularidade revela-se grave em sede de contas anuais de gestão;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II e VIII, § 3º, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso III, alínea(s) b , da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco);
JULGAR irregulares as contas do(a) Sr(a) Miguel Gomes De Freitas, relativas ao exercício financeiro de 2019
APLICAR multa no valor de R$ 9.183,00, prevista no Artigo 73 da Lei Estadual 12.600/04 inciso(s) III , ao(à) Sr(a) Miguel Gomes De Freitas, que deverá ser recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito
em julgado desta deliberação, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal, por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste Tribunal de Contas
(www.tce.pe.gov.br) .
DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Tacaimbó, ou quem vier a sucedê-
lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :
1. Autorizar pagamentos a profissionais de saúde credenciados somente mediante a adequada comprovação da liquidação da respectiva despesa, certificando-se, através de procedimentos fidedignos, da
efetiva execução dos correspondentes contratos. (item 2.1.2);
2. Adotar as providências necessárias quanto à autorização, processamento e julgamento da chamada pública sem irregularidades no edital, atentando para a inclusão de demonstrações que justifiquem
adequadamente a necessidade de tais contratações na área de saúde, especialmente no que se refere ao aspecto da economicidade e qualificação dos serviços.
3. (item 2.1.3)
4. Acompanhar de forma adequada a prestação de serviços dos profissionais de saúde credenciados, estabelecendo normas de controle dos referidos serviços, para comprovação da efetiva liquidação da
despesa. (item 2.1.2)

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO MARCOS LORETO , Presidente da Sessão : Acompanha
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL , relator do processo
CONSELHEIRO CARLOS PORTO : Acompanha
Procuradora do Ministério Público de Contas: ELIANA MARIA LAPENDA DE MORAES GUERRA

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 20100218-8
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Gestão
EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Terra Nova
INTERESSADOS:
ALINE CLEANNE FILGUEIRA FREIRE DE CARVALHO
GERALDO FREIRE DE CARVALHO JUNIOR
LUDJA SUELY BRAGA SILVA
SAMARA AISLAN DE SA CALLOU
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

ACÓRDÃO Nº 842 / 2022

CONTAS DE GESTÃO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. CONTROLE INSUFICIENTE. CONTROLE INTERNO. ATUAÇÃO INSUFICIENTE SERVIÇOS PRIVADOS DE
SAÚDE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. DESPESA DE PESSOAL CLASSIFICADA COMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DOS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS.
1. Para fim de comprovação das despesas, devem ser juntados às notas de empenho todos os documentos que atestem a sua efetiva realização.
2. As despesas com combustíveis devem ser documentadas de modo a evidenciar, inequivocamente, a destinação pública do gasto e permitir o exercício do controle.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 20100218-8, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO que as deficiências na atuação do órgão de controle interno não apresentaram, no caso dos autos, lesividade relevante;
CONSIDERANDO que as deficiências de controle sobre abastecimento dos veículos da Administração não ensejaram dano ou desvio de finalidade pública;
CONSIDERANDO a contratação irregular de serviços privados de saúde;
CONSIDERANDO as falhas formais verificadas nos demonstrativos contábeis;

Aline Cleanne Filgueira Freire De Carvalho:

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II , combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso II, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco);
JULGAR regulares com ressalvas as contas do(a) Sr(a) Aline Cleanne Filgueira Freire De Carvalho, relativas ao exercício financeiro de 2019
e dar quitação aos demais interessados.
RECOMENDAR, com base no disposto no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual nº 12.600/2004, aos atuais gestores do(a) Prefeitura Municipal de Terra Nova, ou quem vier a sucedê-los, que atendam
as medidas a seguir relacionadas:
1. Implementar ações de controladoria interna, a fim de proporcionar mais eficiência e eficácia à gestão pública. (item 2.1.1); 2. Providenciar a implantação de sistema de controle de aquisição de combustível
(item 2.1.2); 3 Elaborar instrumento normativo definindo os valores complementares aos da tabela SUS para fins de pagamento de serviços médicos-hospitalares contratados com a iniciativa privada (item
2.1.3).

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , Presidente da Sessão : Acompanha
CONSELHEIRO CARLOS NEVES , relator do processo
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 07/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 22100161-0
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO
MODALIDADE - TIPO: Medida Cautelar - Medida Cautelar
EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Empresa de Turismo de Pernambuco S/A
INTERESSADOS:
ALEXANDRE UBIRAJARA GABRIEL DE MELO
ANTÔNIO PERES NEVES BAPTISTA
EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES (OAB 30630-PE)
Assessoria Especial Ao Governador
ANTIÓGENES VIANA DE SENA JÚNIOR
CRISTIANO PIMENTEL
ORGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO MARCOS LORETO

ACÓRDÃO Nº 843 / 2022

PROCESSO LICITATÓRIO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. FOMENTO AO TURISMO. DIVULGAÇÃO DO ESTADO. EMPRESA ESTATAL. LIMITES DA LEI
DAS ESTATAIS. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. DESCENTRALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR COMISSIONADO
MUNICIPAL. SÓCIO DE EMPRESA VENCEDORA DE CERTAME NO ÂMBITO ESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO IMPEDIMENTO DE QUE CUIDA O ART. 9º, III, DA LEI
8.666/1993. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. IMPACTO NA POLÍTICA PÚBLICA DE ATRAÇÃO DO TURISMO. CRISE ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO DO
PERIGO DE MORA REVERSO.
1. Quando a administração traz aos autos contrarrazões e documentos capazes de afastar a probabilidade do direito, além de evidenciar o perigo de mora reverso, a cautelar
não deve ser referendada pelo órgão colegiado competente.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 22100161-0, ACORDAM, por maioria, os Conselheiros da PRIMEIRA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos
do voto Vencedor, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO a plausibilidade das contrarrazões e documentos acostados pela Procuradoria Geral do Estado - PGE e pela EMPETUR - Empresa de Turismo de Pernambuco, incorporados, desde já, ao
presente voto, à guisa de motivação, os quais têm o condão de afastar, neste exame sumário e preliminar, a fumaça do bom direito em relação aos fatos assinalados na representação ministerial, além de
evidenciar a presença de perigo de mora reverso, caso haja a paralisação do certame ou do contrato;
CONSIDERANDO que o Tribunal Pleno deste TCE, em deliberação proferida na Sessão do último dia 31/05/2022, já havia suspendido os efeitos da medida cautelar em apreço, evidenciando o perigo de mora
reverso, assim como a ausência da probabilidade do direito em relação aos fatos trazidos na citada representação (Processos TCE-PE 22100161-0PS001 e 22100161-0PS002);
CONSIDERANDO que na referida Sessão do Pleno, o Procurador Geral do Ministério Público de Contas, MPCO, Gustavo Massa, manifestou-se pela suspensão da medida cautelar por não vislumbrar, após
a apresentação das justificativas da PGE e da EMPETUR, fumaça do bom direito e estar evidenciado o perigo de mora reverso; 
CONSIDERANDO a inexistência de indícios de ilegalidades, seja em relação à autonomia administrativa ou à transparência, no fato de o processamento da Concorrência nº 02/2021 ter sido deflagrado e
conduzido pela Assessoria Especial do Governo - AESP, porquanto tal medida está amparada pelo Estatuto da EMPETUR e pelo Acordo de Cooperação Técnica 0001202, cabendo recomendação quanto à
conveniência da publicização de editais, em certames futuros, também no sítio eletrônico da estatal;
CONSIDERANDO que a eventual falta de parecer jurídico da EMPETUR, previsto no citado acordo de cooperação, constitui impropriedade formal, passível de convalidação, porquanto, nos termos da
jurisprudência do TCU, “o risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão
da prevalência do interesse público.” (Acórdão 988/2022 Plenário - Representação, Relator Ministro Antônio Anastasia);
CONSIDERANDO que as atividades desenvolvidas pela EMPETUR não se caracterizam como competição do setor privado, não configurando, pois, atividade típica empresarial, nos moldes descritos pelo art.
173, §1º, da Constituição Federal, de vez que a empresa compete com o público governamental, o que já afasta as limitações insculpidas na Lei 13.303/2016;
CONSIDERANDO a inexistência de indícios de superestimativa da EMPETUR ao prever gasto anual com publicidade da ordem de R$ 24 milhões, uma vez que os limites financeiros estabelecidos no artigo
93, caput, e §§ 1º, 2º, da Lei Federal 13.303/2016 (Lei das Estatais), em interpretação teleológica (finalística) da norma, aplicam-se tão somente aos gastos com a publicidade institucional da própria empresa,
não alcançando as despesas da EMPETUR que visam à publicidade do destino turístico “Pernambuco”, no país e no exterior, justamente o objeto deste certame licitatório;
CONSIDERANDO que, no caso da EMPETUR, a publicidade do produto “destino Pernambuco” é instrumento de concretização de suas atividades finalísticas e não se confunde com as vedações eleitorais
relacionadas com a publicidade institucional dos órgãos e entidades públicas, na medida em que o seu objetivo é atrair emprego e renda por meio do estímulo à cadeia turística pernambucana, não se devendo
falar em publicidade institucional e sim em atividade finalística, razão maior da existência da entidade; 
CONSIDERANDO que o exame da conveniência e oportunidade da realização de despesas públicas está inserido no poder discricionário da administração, de sorte que não cabe ao Tribunal de Contas
interferir na escolha da política pública, nem em relação aos valores nela alocados, ressalvados os casos de manifesta afronta ao interesse público e à impessoalidade, aferidas no curso da execução dos
serviços, a partir do exame das demandas específicas contratadas;
CONSIDERANDO que as vedações de gastos dos gestores públicos em ano de eleições devem ser fiscalizadas e apreciadas quando da execução do contrato, no curso do ano eleitoral, não constituindo
motivação hábil, por si só, e a priori, para autorizar a tutela de urgência no curso de procedimentos de licitação;
CONSIDERANDO que a limitação financeira imposta pelo item 11.1 do Edital do certame, neste exame preliminar, não se mostra em consonância com a lógica e com as demais regras editalícias e, caso
interpretada literalmente, geraria manifesta e absurda antinomia, de sorte a tornar quase sem sentido e efeitos a própria realização da licitação e assinatura do contrato, devendo a questão ser aprofundada
na análise de mérito da Auditoria Especial;
CONSIDERANDO que eventual ilegalidade no vínculo de servidor público comissionado de determinado município, sócio de empresa vencedora de certame licitatório no âmbito estadual, não macula o referido
procedimento, eis que não configura o impedimento de que trata o artigo 9º, III, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO que a ausência da probabilidade (fumaça) do direito, por ser pressuposto essencial das tutelas de urgência, já afasta, por si só, a concessão da medida cautelar solicitada;
CONSIDERANDO, ad argumentandum, que ainda que houvesse plausibilidade nas teses trazidas na representação, a sustação da licitação ou do contrato – no contexto da atual crise social e da necessidade
premente de retomada da economia, do aumento da renda e dos empregos, no cenário pós-Covid, em que o setor turístico desponta como estratégico – implicaria risco de prejuízos maiores para o interesse
público do que aqueles eventualmente tutelados por uma medida interventiva, deixando inconteste a presença do perigo de mora reverso;
CONSIDERANDO, ademais, que os serviços que estão sendo licitados no presente certame, neste exame sumário, não se mostram semelhantes aos que constam dos contratos já firmados entre a EMPETUR
e a empresa “Feliz Comunicação”, tendo em vista as peculiaridades do certame em apreço, conforme se depreende de seu projeto básico, que prevê um tema simulado, qual seja, um projeto de CAMPANHA
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SIMULADA para a contratação de serviços de publicidade e propaganda, planejamento de comunicação e marketing a serem prestados por agência de publicidade e propaganda, para atender demandas do
Governo do Estado de Pernambuco, isto é, a contratação decorrente do presente certame inclui uma produção intelectual por meio de uma agência de publicidade, evidenciando a diferença do objeto licitado
das contratações firmadas com a “Feliz Comunicação”;
CONSIDERANDO que o contrato firmado com a empresa Feliz Comunicação (Contrato Nº 046/2022) tem por objeto a execução do marketing promocional, por meio de serviços acessórios à contratação
objeto do presente processo, tudo isso a ressaltar o perigo de mora reverso, eis que urge divulgar Pernambuco como rota turística;
CONSIDERANDO que o parágrafo único do art. 4º, da Resolução TC Nº 155, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, que disciplina o instituto da Medida Cautelar no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, veda a concessão de medida cautelar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e risco de dano reverso desproporcional;
CONSIDERANDO o disposto no caput do artigo 20 da LINDB, segundo o qual nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão;
CONSIDERANDO, por fim, que a Auditoria Especial já aberta pelo Relator aprofundará o exame de mérito e acompanhará a execução do contrato, com a necessária observância do princípio da segregação
de funções, à medida que a unidade de auditoria deste TCE participará da instrução processual, conforme exigência do novo Estatuto das Licitações e Contratos – Lei Nº 14.133/2021, artigos 169, §3º, II, 170
e 171;

NÃO HOMOLOGAR a decisão monocrática que deferiu a medida cautelar. 

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO MARCOS LORETO , Presidente da Sessão : Diverge
CONSELHEIRO CARLOS PORTO , relator do processo
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL : Diverge
Procuradora do Ministério Público de Contas: ELIANA MARIA LAPENDA DE MORAES GUERRA
O CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL FICOU DESIGNADO PARA LAVRAR O ACÓRDÃO

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 21100963-5
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
MODALIDADE - TIPO: Gestão Fiscal - Gestão Fiscal
EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Terra Nova
INTERESSADOS:
ALINE CLEANNE FILGUEIRA FREIRE DE CARVALHO
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

ACÓRDÃO Nº 844 / 2022

GESTÃO FISCAL. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. NÍVEL MODERADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. As irregularidades identificadas em gestão fiscal com índice de transparência moderado caracterizam infração administrativa, porém não implicam necessariamente a
aplicação de multa.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 21100963-5, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO os dispositivos previstos no inciso XXXIII, do artigo 5°, no inciso II, § 3°, do artigo 37, e no § 2°, do artigo 216 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as exigências referentes à transparência pública estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei Federal nº 10.098/2000, na Lei Federal nº 12.527/2011 e na Resolução TC nº
33/2018;
CONSIDERANDO as irregularidades relacionadas à Transparência Pública identificadas pela equipe técnica de auditoria;
CONSIDERANDO que a Prefeitura de Terra Nova obteve o índice de transparência referente ao exercício de 2020 calculado em 0,55, sendo assim enquadrada no nível de transparência moderado;
CONSIDERANDO que a defesa não logrou êxito em refutar os apontamentos da auditoria;
CONSIDERANDO que as falhas são suficientes para motivar a irregularidade da gestão fiscal relativa à transparência;
CONSIDERANDO descaber aplicação de multa em face dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade,

JULGAR irregular o presente processo de Gestão Fiscal, responsabilizando: 
Aline Cleanne Filgueira Freire De Carvalho

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Terra Nova, ou quem vier a sucedê-
lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :
1. Atualizar o sítio eletrônico oficial do Município de Terra Nova e seu Portal de Transparência, para fazer constar as informações acerca da execução orçamentária e financeira do exercício de 2020, que não
figuraram no portal examinado pela auditoria desta Casa;
2. Observar, quanto aos demais exercícios financeiros, a disponibilização dos dados supramencionados.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , Presidente da Sessão : Acompanha
CONSELHEIRO CARLOS NEVES , relator do processo
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 21100964-7
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
MODALIDADE - TIPO: Gestão Fiscal - Gestão Fiscal
EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Tracunhaém
INTERESSADOS:
BELARMINO VASQUEZ MENDEZ NETO
LYNDON JOHNSON DE ANDRADE CARNEIRO (OAB 25322-PE)
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

ACÓRDÃO Nº 845 / 2022

GESTÃO FISCAL. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. NÍVEL CRÍTICO. DEFESA PRÉVIA NÃO APRESENTADA. MULTA.
1. As irregularidades identificadas no Portal da Transparência referentes aos instrumentos de gestão fiscal e à execução orçamentária e financeira caracterizam infração
administrativa passível de multa.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 21100964-7, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,
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CONSIDERANDO os dispositivos previstos no inciso XXXIII, do art 5°, no inciso II, § 3°, do art. 37, e no § 2°, do art. 216 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as exigências referentes à transparência pública estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei Federal nº 10.098/2000, na Lei Federal nº 12.527/2011 e na Resolução TC nº
33/2018;
CONSIDERANDO as irregularidades relacionadas à Transparência Pública identificadas pela equipe técnica de auditoria;
CONSIDERANDO que a Prefeitura de Tracunhaém obteve o índice de transparência referente ao exercício de 2020 calculado em 0,05, sendo assim enquadrada no nível de transparência crítico;
CONSIDERANDO a não apresentação de defesa;

JULGAR irregular o presente processo de Gestão Fiscal, responsabilizando: 
Belarmino Vasquez Mendez Neto

APLICAR multa no valor de R$ 9.183,00, prevista no Artigo 73 da Lei Estadual 12.600/04 inciso(s) III , ao(à) Sr(a) Belarmino Vasquez Mendez Neto, que deverá ser recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias
do trânsito em julgado desta deliberação, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal, por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste Tribunal
de Contas (www.tce.pe.gov.br) .

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , Presidente da Sessão : Acompanha
CONSELHEIRO CARLOS NEVES , relator do processo
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 22100212-1
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
MODALIDADE - TIPO: Medida Cautelar - Medida Cautelar
EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Tabira
INTERESSADOS:
MARIA CLAUDENICE PEREIRA DE MELO CRISTOVAO
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

ACÓRDÃO Nº 846 / 2022

MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO.
1. A tutela de urgência não deve prosperar quando ausentes os pressupostos necessários.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 22100212-1, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO os termos do Despacho Opinativo de Encaminhamento de Fiscalização do Diretor do Núcleo de Auditorias Especializadas – NAE deste Tribunal e do Relatório de Auditoria exarados no
âmbito do Procedimento Interno nº PI2200203;
CONSIDERANDO a singularidade dos serviços de advocacia e que os honorários fixados atendem às disposições do Estatuto da OAB, em sua nova redação;
CONSIDERANDO a não observância de indícios de dano ao erário;
CONSIDERANDO a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar previstos na Resolução TC nº 155/2021, deste Tribunal;

HOMOLOGAR a decisão monocrática que indeferiu a cautelar requerida. 

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , Presidente da Sessão : Acompanha
CONSELHEIRO CARLOS NEVES , relator do processo
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

PROCESSO DIGITAL TCE-PE Nº 2159956-7
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/06/2022 
ADMISSÃO DE PESSOAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
INTERESSADOS: BRUNO CÉSAR CAMILO DA SILVA E ELIZÂNGELA MARIA DAS NEVES LOPES
ADVOGADO: Dr. WALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO – OAB/PE N° 24.224
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ ARCOVERDE FILHO
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA

ACÓRDÃO T.C. Nº 847 /2022

CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. SELEÇÃO PÚBLICA.
As contratações temporárias por excepcional interesse público devem ser precedidas de seleção pública, independente de previsão em lei municipal, por força dos princípios
da moralidade, da impessoalidade e da eficiência.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 2159956-7, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, nos termos da Proposta de
Deliberação do Relator, que integra o presente Acórdão, 
Julgar LEGAIS as contratações temporárias, concedendo o registro às pessoas elencadas no Anexo I;
E
CONSIDERANDO a ausência de seleção pública simplificada com critérios objetivos e previamente estabelecidos para as contratações elencadas no Anexo II, irregularidade que motiva a ilegalidade das
contratações;
CONSIDERANDO que a multa pela ausência de seleção pública com critérios objetivos previamente estabelecidos não deve ser aplicada em razão da pandemia da COVID-19 e do chamamento público para
as contratações,
Julgar ILEGAIS as contratações por prazo determinado, negando o registro às pessoas relacionadas no Anexo II.
Determinar, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que o atual Prefeito do Município dos Palmares, ou quem vier a sucedê-lo, adote as medidas a seguir relacionadas, a partir
da data de publicação deste Acórdão, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado Diploma legal:
- Realizar levantamento das necessidades de pessoal da Prefeitura, com intuito de realizar concurso público;
- Quando da real necessidade de contratações temporárias, realizar seleção simplificada para a escolha dos profissionais a serem contratados, obedecendo aos princípios da moralidade, impessoalidade e
eficiência.

Recife, 10 de junho de 2022.
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior – Presidente da Segunda Câmara 
Conselheiro Substituto Luiz Arcoverde Filho – Relator 
Conselheiro Carlos Neves
Presente: Dr. Ricardo Alexandre de Almeida Santos – Procurador 
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ANEXO I

Nome CPF Função Data Admissão Data Final
ACSA CHAYANNE PEREIRA DA SILVA 112.497.684-11 DIGITADOR 01/07/2021 31/07/2021
ADRIANA MARIA DA SILVA 248.972.168-26 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 01/06/2021 31/12/2021
DANIEL ALEXANDRE SILVA REZENDE 683.206.984-72 MOTORISTA 01/05/2021 31/12/2021
DIEGO FRANCISCO DA SILVA 119.600.954-63 MOTORISTA 01/07/2021 31/12/2021
EDIVALDO BEZERRA LINS JUNIOR 095.248.984-89 CUIDADOR RESIDENCIA TERAPEUTICA 01/08/2021 31/12/2021
ERIKA VANESSA AGUIAR DE SANTANA 046.610.234-80 RECEPCIONISTA 01/07/2021 31/07/2021
GEIVSON EDUARDO LUCIO DA SILVA 091.635.444-07 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 18/08/2021 31/12/2021
IZABELLA CRISTINA MATOS TABOSA 013.446.364-11 MEDICO COORDENADOR DO SAMU 01/05/2021 31/12/2021
JULIANA MILENA AMORIM DA SILVA 101.856.484-52 ENFERMEIRO 01/05/2021 31/12/2021
LARISSA DA SILVA ALVES CORDEIRO 105.818.254-46 ENFERMEIRO 01/05/2021 31/12/2021
MARCIA NEVES PEREIRA DA SILVA 777.141.644-68 ASSISTENTE SOCIAL 01/07/2021 31/12/2021
MARIA DE FATIMA DE CARVALHO 905.408.834-68 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/05/2021 31/12/2021
MARIA ISABEL DA SILVA LOURENCO 074.327.744-98 RECEPCIONISTA 01/07/2021 31/12/2021
MIRELA PAULINA DOS SANTOS FRANCA 115.549.194-79 MEDICO 01/06/2021 31/12/2021
MONIQUE POLINE CAVALCANTE DE LIMA 113.464.144-32 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 15/06/2021 31/12/2021
NATHALIA PRISCILA COSTA PEREIRA 080.213.544-70 ENFERMEIRO(A) DO SAMU 01/05/2021 31/12/2021
OSCAR ARCANJO DE OLIVEIRA NETO 073.656.074-24 MOTORISTA 01/06/2021 31/12/2021
RAFAELA SOUZA DA SILVA 081.120.564-98 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/08/2021 31/12/2021
ROSANGELA MARIA DA SILVA 038.479.624-93 RECEPCIONISTA 14/06/2021 31/12/2021
ROSEMERY FERREIRA DA SILVA 065.217.884-77 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 15/06/2021 31/12/2021
SAMYRIS PALLOMA DA SILVA DOMINGOS 117.977.664-06 ENFERMEIRO 01/07/2021 31/12/2021
SEVERINA MARIA BATISTA DOS SANTOS 718.695.654-87 ENFERMEIRO 01/08/2021 31/12/2021
SUZANA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA 023.617.804-02 ENFERMEIRO 01/07/2021 31/12/2021
TARCILA LIMA ALCANTARA DE GUSMÃO 072.687.104-45 ENFERMEIRO 01/05/2021 31/12/2021
URSULINA LUDOVICO DA SILVA 025.793.974-18 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 01/05/2021 31/12/2021
VALQUIRIA MARIA DA SILVA SANTOS 999.298.564-04 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 14/06/2021 31/12/2021
VANESSA LIMA GONÇALVES 101.388.164-84 MEDICO 01/05/2021 31/12/2021
VERA LÚCIA VERAS DE OLIVEIRA 223.158.024-15 MEDICO 01/05/2021 31/12/2021
WANDERSON MARCELINO DE LIMA 120.370.244-28 COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 01/05/2021 31/12/2021
WILLJANY DO SOCORRO TAVARES MARCOLINO DA ROCHA 268.750.473-49 ANALISTA DE SISTEMA E FATURAMENTO 01/05/2021 31/12/2021
WIRON JOSÉ DE ALBUQUERQUE BARRETO 390.035.154-68 FISIOTERAPEUTA 10/06/2021 31/12/2021

ANEXO II

Nome CPF Função Data Admissão Data Final
ADEILSON DA SILVA RODRIGUES 069.216.644-06 MOTORISTA 13/02/2021 31/12/2021
ADEMIR BASILIO DA SILVA 024.504.094-32 AGENTE ADMINISTRATIVO 08/04/2021 31/12/2021
ADEMIR JOSE DA SILVA 115.137.984-05 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 13/07/2021 31/12/2021
ADRIANA MARIA DA SILVA 016.092.104-09 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
ADRIANA VALERIA DA SILVA FERREIRA 863.694.074-53 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
AEVILA FERREIRA DE LIMA 089.425.494-46 AGENTE ADMINISTRATIVO 11/05/2021 31/12/2021
ALCIONE MARIA DA SILVA 030.495.094-73 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
ALEXANDRE BATISTA DA SILVA 683.182.784-53 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
ALEXSANDRO ANGELO DE LIMA 108.030.064-38 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA 040.317.034-65 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/02/2021 31/12/2021
ALICE MICHELLY DE ALMEIDA GOMES DA SILVA 066.115.714-85 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
ALLANA LARISSA SILVA DOS SANTOS 121.609.164-12 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/03/2021 31/12/2021
ALZIMARIA SHIRLEY FONSECA MENDES 142.583.804-90 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
AMANDA STELLA CABRAL DE SALES 064.674.714-23 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO EM BRAILE 01/06/2021 31/12/2021
AMARA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 057.620.234-78 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
AMARO VITOR FILHO 216.788.124-04 MOTORISTA 04/02/2021 31/12/2021
AMHANNDA FHARYSIA GOMES DA SILVA 093.957.954-50 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
ANA MARIA DOS SANTOS 118.165.364-90 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 10/02/2020 30/09/2021
ANA PAULA DA SILVA 044.024.934-12 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
ANA PAULA DA SILVA 013.961.824-46 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
ANADIR DO NASCIMENTO SILVA 045.610.054-71 MERENDEIRO(a) 01/03/2021 31/12/2021
ANATETIA BUARQUE CAVALCANTI DE LIMA 082.304.834-93 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
ANDREA MARIA DA SILVA FERREIRA 053.494.644-50 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
ANDRESSA BEZERRA DE GOUVEIA 058.025.014-80 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
ANDRESSON JOSE FRANCISCO 015.636.724-64 PEDREIRO 01/06/2021 31/12/2021
ANDREZA MARIA DA SILVA 102.492.024-09 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
ANGELA MARIA DA SILVA 055.275.414-56 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA 072.825.504-92 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
ANNY SHIRLEY CAMPELO LEITE DA SILVA 029.838.394-27 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
ANTONIO FRANCISCO DO REGO NETO 058.534.694-10 PROFESSOR DE 6 AO 9 EDUCAÇÃO FISICA 01/03/2021 31/12/2021
ANTONIO JOSE DA SILVA 823.896.164-53 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
ANTONIO PAULINO DA SILVA 463.650.524-72 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
ARNALDO DA SILVA BALBINO 098.598.894-06 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
ARNON RAMOS 036.485.464-22 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 04/01/2021 31/12/2021
AURICE RODRIGUES BEZERRA DA SILVA 908.069.054-68 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
AUXILIADORA ROSALIA DA SILVA 039.428.634-05 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
AZIVANE SOFIA PEREIRA DIONIZIO 113.062.514-19 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/04/2021 31/12/2021
BRAULIO PEREIRA LINS 641.482.894-72 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/04/2021 31/12/2021
BRUNA BEATRIZ DA SILVA 124.109.124-27 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
BRUNA CARLA DA SILVA 091.151.814-21 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/03/2021 31/12/2021
CACIA MARIA DO NASCIMENTO 038.689.494-96 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE MELO 012.296.344-01 VIGILANTE 01/04/2021 31/12/2021
CARLOS ALBINO DE OLIVEIRA 023.020.664-64 PROFESSOR DE 6 AO 9 HISTORIA 01/03/2021 31/12/2021
CARLOS HENRIQUE RAFAEL E SILVA SALES 090.234.404-80 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 04/02/2021 31/12/2021
CARMEM LUCIA DOMINGOS VASCONCELOS 124.771.124-22 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 15/03/2021 31/12/2021
CELIA DOS SANTOS MACEDO 463.469.024-15 MERENDEIRO(a) 01/03/2021 31/12/2021
CELMA MARIA CORREIA 083.361.154-20 MERENDEIRO 01/04/2021 31/12/2021
CELSO GOMES DE ANDRADE 060.021.124-05 MARCENEIRO 04/01/2021 31/12/2021
CICERA PEREIRA DA SILVA 078.166.104-83 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
CINTIA RAQUEANE ALVES DA SILVA 059.179.334-21 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 15/03/2021 31/12/2021
CLEITON HERCULANO DA SILVA 109.430.144-25 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
CLEITON JOSE DA SILVA 129.558.644-47 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/03/2021 31/12/2021
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COSME BASILIO DA SILVA 069.712.644-79 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
CRISTIANE MARIA DA SILVA 071.667.494-74 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 010.480.394-04 MOTORISTA 01/03/2021 31/12/2021
CRISTINA EMANOELE DA SILVA ALVES 047.616.474-50 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
DAMILA SILENE RODRIGUES DE ARAUJO 002.190.395-69 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
DANIEL FERREIRA DA SILVA 099.724.964-14 PROFESSOR DE 6 AO 9 HISTORIA 01/03/2021 31/12/2021
DANIELA PATRICIA VIANA DE SOUSA 038.601.354-30 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 01/03/2021 31/12/2021
DANILO PEREIRA DE LIMA ACIOLY 128.890.364-21 AGENTE ADMINISTRATIVO 09/03/2021 31/12/2021
DARIO CAROLINO FIGUEIRA 998.870.704-59 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 01/03/2021 31/12/2021
DAVID AMARO DE LIRA 039.636.804-23 MOTORISTA 04/02/2021 31/12/2021
DEBORA CATHARINA DA SILVA RAMOS 134.428.404-30 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 04/01/2021 31/12/2021
DENISE CRISTINA MARQUES DA SILVA 094.332.314-22 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
DENISE DA SILVA CAVALCANTE 113.271.984-44 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 01/03/2021 31/12/2021
DENISE NASCIMENTO DA SILVA 112.361.454-70 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
DENIZE MARIA DA SILVA 108.197.214-92 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
DENNALY RODRIGUES DE OLIVEIRA 101.661.634-14 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
DIONE BASILIO DOS SANTOS 973.698.374-91 MERENDEIRO(a) 01/03/2021 31/12/2021
EDERVALDO OLIVEIRA DE BRITO 043.877.174-59 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO EM LIBRAS 10/03/2021 31/12/2021
EDEUSA MARIA LOPES DE LIMA 058.077.564-01 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
EDIENES DE ARAUJO LIMA 055.096.744-31 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
EDIJANE RAQUEL DE OLIVEIRA 067.045.874-03 PROFESSOR DE 6 AO 9 EDUCAÇÃO FISICA 10/05/2021 31/12/2021
EDILENE MARIA DA SILVA 109.409.374-25 MERENDEIRO(a) 01/03/2021 31/12/2021
EDINALDO GOMES DA SILVA 683.028.784-72 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/07/2021 31/12/2021
EDINEIDE MARIA DA SILVA 054.102.254-73 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
EDIVANIA MARIA SILVA DE SANTANA 053.818.634-89 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 14/06/2021 31/12/2021
EDJANE MARIA DA SILVA 042.326.014-65 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
EDLENE PROFIRIO DE LIMA 028.782.034-37 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
EDNEIDE ADBAL SALVADOR DA SILVA 109.999.984-71 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO EM LIBRAS 08/03/2021 31/12/2021
EDUARDA FERREIRA BARBOSA 091.915.394-12 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
EDUARDA MARIA DA SILVA 087.162.734-51 MERENDEIRO(a) 16/06/2021 31/12/2021
EDVANIO MANOEL DA SILVA 102.185.014-47 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/04/2021 31/12/2021
EGUINALDA LUCAS DE AZEVEDO 729.125.884-72 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/02/2021 28/02/2021
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DOS ANJOS 028.475.164-25 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/04/2021 31/12/2021
ELBIA LUCIA DE SOUZA SILVA 029.639.374-66 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
ELIANE MARIA RODRIGUES DA SILVA 823.691.944-72 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
ELISANGELA MARIA DO NASCIMENTO 030.890.174-66 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
ELISSANDRA CRISTINA DA SILVA 092.218.034-22 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
ELIVELTON EMANOEL DA SILVA 104.787.774-00 PSICOLOGO 01/04/2021 31/12/2021
ELIZABETE LUDUVINA PEREIRA DE MOURA 027.104.874-38 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
ELKE MARIA ARAUJO DA SILVA 055.237.914-07 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 14/04/2021 31/12/2021
EMILLY PATRICIA CORDEIRO DE FRANÇA 130.393.604-69 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
EMMANOELL FELYPE NUNES DE GOUVEA 060.465.004-35 PROFESSOR DE 6 AO 9 CIENCIAS 09/03/2021 31/12/2021
ERIKA FLAVIA NASCIMENTO DA MATA 024.261.764-66 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
ERONEIDE MARIA SILVA DE LIMA 041.552.854-28 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
EVANICE RODRIGUES DE MOURA 035.856.584-74 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
FABIANA TRAJANO DA SILVA 054.998.344-90 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
FABIANNE FRANCISCA DA SILVA 068.836.294-08 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
FABIANO PEDRO DA SILVA 700.315.204-56 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
FABIO LUCIO ALVES JUNIOR 707.878.114-75 VIGILANTE 01/03/2021 31/12/2021
FABIO ROBERTO DA SILVA 050.254.314-09 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 09/03/2021 31/12/2021
FLAVIA ROBERTA DA SILVA 046.924.244-27 AGENTE ADMINISTRATIVO 14/06/2021 31/12/2021
FLAVIO JOSE SANTANA 071.735.464-43 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
FRANCIELLE CRISTINA FERRERA DA SILVA 112.856.764-40 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
FRANCIELLE FERNANDA MENDONCA DA SILVA 114.220.914-81 AGENTE ADMINISTRATIVO 05/04/2021 31/12/2021
FRANCILAINE MARIA DE SOUZA 052.039.674-07 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 10/05/2021 31/12/2021
GERAILTON BENIGNO DA SILVA FILHO 102.268.044-70 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 15/03/2021 31/12/2021
GERIVANIA DE LOURDES SILVA SANTOS 110.471.964-92 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 04/01/2021 31/12/2021
GESSI MARIA MENDONCA FERREIRA 756.929.454-87 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
GILSON JERONIMO BORBA SILVA 479.098.114-20 PINTOR 04/01/2021 31/12/2021
GIOVANNA JORDAO DA SILVA 131.912.304-08 AGENTE ADMINISTRATIVO 17/06/2021 31/12/2021
GIRLANIA GABRIELLA SOARES SILVA 067.227.234-29 PROFESSOR DE 6 AO 9 HISTORIA 01/03/2021 31/12/2021
GIRLEIDE PEREIRA DA SILVA 045.593.154-26 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
GIRLEIDE VITURINO DA SILVA 009.801.264-95 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
GIRLENE MARIA ALVES DA SILVA 054.555.844-13 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
GISELE MARIA SANTOS DE LIMA 075.434.204-22 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/04/2021 31/12/2021
GIVANILDA MARIA FERREIRA 012.005.984-31 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/04/2021 31/12/2021
GIVANILSON BERNARDINO DA SILVA 949.504.664-53 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
GREICIA MARIA GOMES 063.020.014-98 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
HAILTON CANDIDO DA SILVA 317.408.044-49 MOTORISTA 12/07/2021 31/12/2021
HAUANY MARIA D’EMERY DUARTE 089.295.114-14 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
HELDER HENRIQUE DE ALMEIDA MELO 114.470.904-03 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/03/2021 31/12/2021
HELLISSAMAYA MICHELLY SILVA DE OLIVEIRA 091.895.864-41 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/02/2021 31/12/2021
HOSANA CORDEIRO DOS SANTOS 029.806.744-78 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/04/2021 31/12/2021
HOZANA FERREIRA DA SILVA 060.172.684-73 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
IRANILDA ARAUJO SANTOS 052.866.694-09 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
IRIS DE FATIMA SALGADO ROCHA DE OLIVEIRA 420.400.194-72 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
ISAAC DE LIMA SILVA 066.183.134-57 PROFESSOR DE 6 AO 9 CIENCIAS 10/05/2021 31/12/2021
ISAC JOSE DA SILVA 770.713.794-91 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
JANAINE DAYANE MARIA DE CARVALHO 112.121.994-21 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
JANE KELY PONTUAL DA SILVA 054.636.464-06 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
JANEIDE MARIA SILVA BARRETO 029.438.434-07 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
JANEIDE MILAYNE DO NASCIMENTO SOUZA 073.758.764-44 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
JANEIDE NERES DE FARIAS 043.886.494-81 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 01/03/2021 31/12/2021
JAQUELINE CAMPOS DE OLIVEIRA 046.863.464-95 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/04/2021 31/12/2021
JAQUELINE LIRA RENCO 107.930.874-14 PROFESSOR DE SALA MULTIFUNCIONAL 01/03/2021 31/12/2021
JAQUELINE VISTOSO DE OLIVEIRA 076.520.634-00 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
JARLEANA REGINA FERREIRA DE SOUSA 054.159.304-85 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
JESSICA BEATRIZ DA SILVA 146.226.714-92 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
JESSICA SOARES GOMES 122.409.504-98 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO EM LIBRAS 08/03/2021 31/12/2021
JESSYCA PATRICIA LINS DE ALMEIDA 095.741.634-23 PROFESSOR DE 6 AO 9 CIENCIAS 01/02/2021 31/12/2021
JHONATAN GABRIEL FERREIRA 132.053.874-65 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/06/2021 31/12/2021
JOANA DARC ALVES RIBEIRO 041.120.974-41 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
JOAO ROMAO DA SILVA 030.254.304-00 MOTORISTA 04/02/2021 31/12/2021
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JOAO TAVARES DA SILVA 216.759.534-49 MOTORISTA 04/01/2021 31/12/2021
JOELMA MARIA SOBRAL DA SILVA 052.272.394-28 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
JOELMO FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA 688.261.684-15 PEDREIRO 04/01/2021 31/12/2021
JOSE AMARO DA SILVA FILHO 301.950.554-20 ENCANADOR 04/01/2021 31/12/2021
JOSE CARLOS DA SILVA 117.040.754-40 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA 051.376.344-92 SERRALHEIRO 04/01/2021 31/12/2021
JOSE EUDES CANDIDO DA SILVA 093.085.254-08 MOTORISTA 04/02/2021 31/12/2021
JOSE GEIMESSON MARQUES DA SILVA 125.537.794-10 PEDREIRO 04/01/2021 31/12/2021
JOSE HAMILTON LINS JUNIOR 103.536.354-21 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/03/2021 31/12/2021
JOSE JAILTON MARCULINO DA SILVA 054.912.484-52 PROFESSOR II DE 6º AO 9ª ANO 01/02/2021 31/12/2021
JOSE SEVERINO DA SILVA JUNIOR 096.055.794-64 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO EM LIBRAS 11/03/2021 31/12/2021
JOSE SILVANO DA SILVA 085.038.684-58 MOTORISTA 15/03/2021 31/12/2021
JOSEANE MARIA DA SILVA 064.859.094-19 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
JOSELI MARIA CESARIO 053.494.484-12 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
JOSEMERE MARIA NUNES DA SILVA 029.864.034-17 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
JOSENILDA BATISTA DA SILVA 606.952.854-91 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 01/03/2021 31/12/2021
JOSENILDA TENORIO CAVALCANTE 069.612.414-92 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
JOSENILDO JOSE DA SILVA 756.925.464-34 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/04/2021 31/12/2021
JOSETE MARIA DA SILVA 823.637.224-34 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
JOSEVANIA RAMALHO DE OLIVEIRA 045.099.724-31 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
JOSIAS LOPES DA SILVA NETO 113.689.024-64 MOTORISTA 03/05/2021 31/12/2021
JOSICLEIA CAVALCANTI DE SOUZA 863.866.974-72 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
JOSIEL ALEXANDRE DA SILVA 043.423.104-57 MOTORISTA 04/02/2021 31/12/2021
JOSIELLEN KAREN SANTOS DA SILVA 132.276.904-46 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/03/2021 31/12/2021
JOSILDA MARIA ROSA 670.050.634-49 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
JOSINA MARIA DOS PRAZERES 055.315.134-70 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
JOSUE PEDRO DE SOUZA 045.607.324-85 MOTORISTA 04/02/2021 31/12/2021
JOYCE LUANA DE OLIVEIRA SILVA 109.023.594-10 MERENDEIRO(a) 01/03/2021 31/12/2021
JULIANA DA SILVA SANTOS 014.032.294-90 MERENDEIRO(a) 01/03/2021 31/12/2021
JULIANA LICIA DA SILVA 017.451.614-22 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/04/2021 31/12/2021
JULIANA MARQUES DE LIRA 075.268.624-04 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
KATIA FABIOLA DA SILVA MACEDO 085.098.494-71 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
KATIA MARIA DOS ANJOS 110.465.564-01 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 13/02/2020 30/09/2021
KECYLY ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA 094.498.534-36 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
KENIA PATRICIA DE LIMA SALES 026.871.964-01 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 01/03/2021 31/12/2021
KEVELLYN RENATA NASCIMENTO DA SILVA 126.786.614-40 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
LEANDRA VIEIRA DA SILVA BRANES 053.494.664-02 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 01/03/2021 31/12/2021
LEILA PATRICIA ALVES 046.737.324-80 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
LEONARDO FRANCISCO DE ASSIS 823.877.374-15 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
LIDIANE JAKELINE DA SILVA LIMA 030.896.824-78 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
LINDETE BORGES DA SILVA 051.645.774-88 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/04/2021 31/12/2021
LUAN FELIPE SOARES DOS SANTOS 121.816.544-84 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/04/2021 31/12/2021
LUANA DA SILVA ALVES 118.034.384-01 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
LUCIANA ALVES DE MACENA 129.957.164-65 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
LUCIANO JOSE DA SILVA 092.714.084-54 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/02/2021 31/12/2021
LUCICLEIDE ANGELICA MOREIRA DOS SANTOS 094.455.704-05 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
LUCIENE BARRETO SALES 863.764.384-15 PROFESSOR DE 6 AO 9 GEOGRAFIA 01/03/2021 31/12/2021
LUCRECIA ROBERTA SILVA DE ALMEIDA 115.395.894-55 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
LUCY MARIA FERREIRA 033.447.394-25 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
LUDIMILA ELENA DE ANDRADE SILVA 074.069.604-17 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO EM LIBRAS 01/03/2021 31/12/2021
LYLIANE EUGENIA MONTEIRO MARQUES DOS SANTOS 134.057.754-26 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
MANNUELLE MARIA SANTIAGO DOS SANTOS LOPES 046.134.314-25 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/03/2021 31/12/2021
MARCELO MACIEL DA SILVA 744.823.604-06 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 04/01/2021 31/12/2021
MARCIA MARIA DA SILVA 071.979.784-59 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARCIA MARIA DA SILVA 058.675.554-37 PROFESSOR DE SALA MULTIFUNCIONAL 01/03/2021 31/12/2021
MARCIA MARIA DA SILVA LIMA 092.934.234-80 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/04/2021 31/12/2021
MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS MONTEIRO 013.721.844-30 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARCIA ZORAIDE DE ARRUDA CORATO 038.359.864-81 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARCOS ANDRE BARBOSA CAMPOS 030.023.104-09 ELETRICISTA 04/01/2021 31/12/2021
MARCOS ANTONIO GOUVEIA 719.830.824-49 MOTORISTA 04/01/2021 31/12/2021
MARCOS SEVERO DOS SANTOS 108.082.964-42 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 717.920.314-91 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 066.968.734-06 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
MARIA BETANIA DE ARAUJO 116.676.454-04 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
MARIA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA 973.762.644-34 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO 077.433.574-22 MERENDEIRO 05/03/2021 31/12/2021
MARIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA 693.893.734-68 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA DE FATIMA DA SILVA PORTELA 757.197.624-34 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
MARIA DIGNA DA SILVA 628.575.414-49 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA EDNA DA SILVA 094.254.024-77 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA ERIVALDA DA SILVA 086.359.184-10 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA ETIENE CAVALCANTE SOUZA DE LIMA 070.844.414-84 NUTRICIONISTA 01/03/2021 31/12/2021
MARIA FRANCIELE GOMES DE MELO 111.658.294-52 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA JOELMA DA SILVA 033.231.555-05 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/04/2021 31/12/2021
MARIA JOELMA LIMA DOS SANTOS 683.088.684-87 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
MARIA JOSE BEZERRA BARROS 073.350.954-17 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/04/2021 31/12/2021
MARIA JOSE DA SILVA 104.609.114-06 MERENDEIRO(a) 01/03/2021 31/12/2021
MARIA JOSE DA SILVA 193.431.508-73 AGENTE ADMINISTRATIVO 07/04/2021 31/12/2021
MARIA JOSE DA SILVA FILHA 999.296.004-34 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/04/2021 31/12/2021
MARIA JOSE DE MOURA 037.931.074-00 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA JOSE DE OLIVEIRA NETA 067.063.784-02 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA 031.707.984-05 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA JOSE ROQUE DA SILVA 023.057.454-86 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA JOSE SILVA ENOQUE 020.477.164-11 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
MARIA JOSE TAVARES DA SILVA 088.149.444-58 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA LUISA DE ARRUDA CORATO 027.920.094-38 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA MADALENA LIRA DA SILVA 719.916.544-72 PROFESSOR DE SALA MULTIFUNCIONAL 10/05/2021 31/12/2021
MARIA REGINA DA CONCEICAO 819.814.814-00 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA ROSILDA DOS SANTOS SILVA 032.586.754-22 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA ROSILENE SANTOS DA SILVA 030.471.764-93 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO EM BRAILE 01/03/2021 31/12/2021
MARIA SHEILA BERNARDO DA SILVA 011.579.624-08 PROFESSOR I DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MARIA TANIA DE LIMA 040.477.194-71 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
MARILENE MARIA DA SILVA 817.032.604-49 MERENDEIRO 16/06/2021 31/12/2021
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MARIVONE MARIA DA SILVA 863.761.284-91 PROFESSOR DE 6 AO 9 CIENCIAS 01/02/2021 31/12/2021
MARTA ALVES DA SILVA 056.739.134-51 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
MARTA GOMES FERREIRA 027.504.034-80 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
MARTA REGINA DE ALCANTARA SILVA 502.160.314-00 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/02/2021 31/12/2021
MARTA ROBERTA LIRA DE MELO 079.564.714-00 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
MARTA VALERIA DE MORAES PEIXOTO 051.942.324-03 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
MATEUS HENRIQUE DA SILVA 112.915.094-10 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 01/03/2021 31/12/2021
MAURICIO SILVA DO NASCIMENTO 023.181.844-02 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/02/2021 31/12/2021
MERCIA ROSANGELA ALCANTARA DOS SANTOS 502.142.174-34 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
MIRELE CRISTINA DA SILVA 083.550.434-48 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
MIRELLY PATRICIA DOS SANTOS SILVA 120.546.634-76 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 01/04/2021 31/12/2021
MITALIENE MARIA DA SILVA RUFINO 100.017.704-11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
MOISES AUGUSTO PINTO RIBEIRO 973.803.344-68 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/04/2021 31/12/2021
MONICA MARIA DOS SANTOS 013.589.214-74 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/04/2021 31/12/2021
MORGANA ARIELLA DOS SANTOS 085.201.334-52 PROFESSOR DE 6 AO 9 GEOGRAFIA 01/03/2021 31/12/2021
NAILTON FERREIRA DE MORAES NETO 083.640.594-32 MOTORISTA 03/05/2021 31/12/2021
NICK ELMA CORDEIRO DE ARAUJO 011.916.724-76 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
NILMARA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 135.058.324-30 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
NILSON SOUZA DA SILVA 009.918.704-33 PINTOR 09/03/2021 31/12/2021
NILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 026.310.774-40 PROFESSOR DE 6 AO 9 EDUCAÇÃO FISICA 01/03/2021 31/12/2021
NIVALDO DUTRA DA SILVA 029.880.754-84 MOTORISTA 01/03/2021 31/12/2021
ORENILDA BERTOLDO DE ANDRADE FERREIRA 027.668.214-90 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
OZENILDO JOSE FILHO 757.149.224-68 VIGILANTE 01/06/2021 31/12/2021
PATRICIA BARBOZA PEDROSA 045.587.484-00 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
PATRICIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA 026.819.154-90 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
PATRICIA FIRMINO DA SILVA 034.792.194-97 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/04/2021 31/12/2021
PATRICIA RAMOS RIBEIRO 024.880.744-70 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 01/03/2021 31/12/2021
PAULA RENATA DA SILVA 134.955.974-17 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/03/2021 31/12/2021
PAULO ROBERTO JUNIOR 285.966.818-76 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 17/06/2021 31/12/2021
PEDRO JOSE TEIXEIRA NETO 074.387.634-20 VIGILANTE 01/04/2021 31/12/2021
PRISCILA FERNANDA DA SILVA 069.213.094-28 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
QUITERIA DAMIANA DA SILVA 053.088.134-93 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
QUITERIA MARIA DA SILVA 045.595.784-35 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/04/2021 31/12/2021
RAFAEL ARAUJO DE ANDRADE 110.246.034-66 PROFESSOR DE 6 AO 9 HISTORIA 01/03/2021 31/12/2021
RAFAEL FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA 072.664.934-12 MOTORISTA 04/02/2021 31/12/2021
RAIANNY MIKAELY COSTA DA SILVA 116.435.194-09 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
REGINALDO ALVES DE LIMA 614.273.814-53 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
ROBERIO JOSE DA SILVA 036.719.454-60 COORDENADOR DE DISCIPLINA 07/04/2021 31/12/2021
ROMERO JOSE DA SILVA 025.590.814-82 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 04/01/2021 31/12/2021
ROMILDA SILVA DE ANDRADE 089.479.474-40 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
ROSALIA SILVA DE LIMA 086.973.244-75 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 10/02/2020 20/11/2021
ROSANE DA SILVA DE LIMA 096.182.534-06 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
ROSEANE FRANCISCA DA SILVA 054.523.824-29 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
ROSEANE FRANCISCA NUNES DA SILVA 863.794.024-20 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
ROSEMILDO VICENTE ALVES DA SILVA 076.631.564-98 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/04/2021 31/12/2021
ROSILDA FERNANDES DE ALMEIDA 007.501.474-23 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
ROSILEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO 770.766.134-68 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 12/03/2021 31/12/2021
ROSILENE MARIA DA CONCEICAO 070.199.364-23 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
ROSILENE MARIA DA SILVA 379.850.658-22 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
ROSILENE MARIA DA SILVA 030.006.834-45 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
ROSINEIDE CRISTINA CANDIDO 641.462.784-49 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
SAMARA FARIAS MARTINS SILVA 078.106.194-62 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
SEVERINA GOMES DOS SANTOS 094.199.824-08 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
SILMARA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 093.109.534-46 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
SILVANA MARIA MENDES DA SILVA 069.735.284-65 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
SILVANEIDE AVELINO DOS SANTOS SILVA 059.154.544-61 MERENDEIRO 01/04/2021 31/12/2021
SILVIA SILVA DE OLIVEIRA 058.662.654-94 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
SIMONE DE MELO DA SILVA 102.343.344-36 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
SIMONE MARIA CARVALHO DA SILVA 056.639.284-48 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
SUZIANE GONCALVES DA SILVA 064.747.744-01 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
TALITA ALVES DA SILVA 105.028.004-02 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
TAMIRES SALES MARQUES 098.274.324-60 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
THAIS LINS BEZERRA 113.824.254-30 NUTRICIONISTA 04/01/2021 31/12/2021
THAIS RAYANNE FERNANDES GOMES 115.303.574-03 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
THAMIRES CARLA DE MORAES COSTA 067.117.094-54 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
TIAGO BARBOSA DA SILVA 076.825.944-46 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 04/01/2021 31/12/2021
TIAGO PEREIRA DA SILVA 108.154.294-28 MOTORISTA 03/05/2021 31/12/2021
VALDEILDO ELIZIARIO DA SILVA 973.827.014-68 MOTORISTA 01/03/2021 31/12/2021
VALDENISE DE SOUSA FELIX 770.885.574-87 PROFESSOR I DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL 01/03/2021 31/12/2021
VALDIVIA SANTOS DA SILVA 052.391.234-03 MERENDEIRO 01/03/2021 31/12/2021
VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS 112.444.944-29 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
VANADIL PEDRO DOS SANTOS 459.896.487-15 MOTORISTA 01/03/2021 31/12/2021
VANDA VENANCIO DA SILVA 099.121.654-70 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/03/2021 31/12/2021
VANESSA MIRELLA DA SILVA 093.358.314-17 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMATICA 01/03/2021 31/12/2021
VANIA MARIA DE SOUZA 145.570.614-00 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/03/2021 31/12/2021
VANUSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 025.794.814-78 MERENDEIRO 05/03/2021 31/12/2021
VERONICA FERREIRA DE CASTRO MILIANO 816.983.564-04 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
VERONICA MARIA DA SILVA 068.461.694-74 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/04/2021 31/12/2021
VERONICA MARIA DA SILVA 050.119.634-03 MERENDEIRO 01/03/2021 31/01/2021
VILMA MIRANDA DE SOUZA 390.032.304-63 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 01/03/2021 31/12/2021
VINICIUS BRASIL RODRIGUES 100.316.174-09 PROFESSOR DE 6 AO 9 HISTORIA 17/06/2021 31/12/2021
WALBER BARRETO PINHEIRO 037.020.204-03 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 10/05/2021 31/12/2021
WALMIR MINEIRO 035.789.144-95 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUES 01/03/2021 31/12/2021
WASHINGTON GUTEMBERGUE MOTA DE ARAUJO 046.210.134-75 PROFESSOR DE 6 AO 9 MATEMÁTICA 01/02/2021 31/12/2021
WELANIA MARIA PEREIRA DA SILVA 084.329.254-70 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/04/2021 31/12/2021
WELIELMA MARIA DE LIMA 055.096.734-60 MERENDEIRO(a) 01/03/2021 31/12/2021
WEMERSON JOSE GOMES ALVES 117.791.654-12 PROFESSOR DE 6 AO 9 PORTUGUÊS 01/03/2021 31/12/2021
WILLIAM HENRIQUE TENORIO DA CUNHA 093.559.714-00 PROFESSOR DE 6 AO 9 EDUCAÇÃO FÍSICA 01/03/2021 31/12/2021
WILLIAMS DOS SANTOS GOMES 071.842.374-71 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/04/2021 31/12/2021
WILLIAN SILVA DE LIMA 087.925.364-92 MOTORISTA 01/07/2021 31/12/2021
WILSON ARTUR DA SILVA 085.819.104-08 PEDREIRO 01/06/2021 31/12/2021
ZORAIDE ALVES DA SILVA 028.258.924-40 AGENTE ADMINISTRATIVO 01/03/2021 31/12/2021
ZULEIDE MARIA DA SILVA 046.943.014-11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/04/2021 31/12/2021



16 Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco Recife, 13 de junho de 2022
17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 21100324-4
RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
MODALIDADE - TIPO: Auditoria Especial - Conformidade
EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Água Preta
INTERESSADOS:
EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
GUSTAVO PAULO MIRANDA E ALBUQUERQUE FILHO (OAB 42868-PE)
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

ACÓRDÃO Nº 848 / 2022

COVID-19. RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. AUDITORIA ESPECIAL. REGULAR COM RESSALVAS.
1. Ausência de protocolo de retorno às aulas presenciais;
2. Inadequação da infraestrutura das escolas municipais de ensino.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 21100324-4, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos do voto do Relator , que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria elaborado pela Inspetoria Regional de Palmares (IRPA) deste Tribunal, e peças de defesas apresentadas;
CONSIDERANDO que as escolas não foram devidamente adaptadas ao retorno às aulas presenciais;
CONSIDERANDO, no entanto, que a Prefeitura não se manteve inerte quanto à manutenção das escolas durante o exercício de 2020, uma vez que se encontravam em boas condições físicas;
CONSIDERANDO que o retorno às aulas presenciais não ocorreu durante o exercício de 2020;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso II, combinado com o artigo 71 da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco); 

JULGAR regular com ressalvas o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade. 
Dando quitação aos interessados, nos termos do artigo 61, § 1º, da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , relator do processo , Presidente da Sessão
CONSELHEIRO CARLOS NEVES : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

PROCESSO DIGITAL TCE-PE Nº 1922148-4
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08/06/2022 
RECURSO ORDINÁRIO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE PERNAMBUCO E JOAQUIM NETO DE ANDRADE E SILVA
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RICARDO RIOS
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

ACÓRDÃO T.C. Nº 849 /2022

RECURSO ORDINÁRIO. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR.
A perda de objeto do recurso ocorre quando o julgamento do mérito seria inútil para a parte recorrente, inexistindo utilidade na medida processual pendente de julgamento.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 1922148-4, RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO T.C. Nº 154/19 (PROCESSO TCE-PE Nº 1851844-8), ACORDAM,
à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão, 
CONSIDERANDO atendidos os pressupostos de legitimidade e tempestividade recursais;
CONSIDERANDO que, apesar do largo intervalo de tempo, o gestor deu cumprimento às decisões do TCE, mostrando-se desproporcional a reforma da decisão recorrida;
CONSIDERANDO o Parecer do Ministério Público de Contas nº 236/2022;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 77, inciso I, parágrafos 3º e 4º e 78 da Lei Estadual nº 12.600/2004 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco),
Em CONHECER o presente Recurso Ordinário e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Recife, 10 de junho de 2022.
Conselheiro Ranilson Ramos - Presidente 
Conselheiro Substituto Ricardo Rios - Relator
Conselheiro Carlos Porto
Conselheiro Valdecir Pascoal
Conselheiro Marcos Loreto
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior
Presente: Dr. Gustavo Massa - Procurador-Geral

PROCESSO DIGITAL TCE-PE Nº 1951804-3
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08/06/2022 
RECURSO ORDINÁRIO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
INTERESSADA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
ADVOGADO: Dr. JORGE BALTAR BUARQUE DE GUSMÃO – OAB/PE N° 27.830
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL 
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

ACÓRDÃO T.C. Nº 850 /2022

RECURSO ORDINÁRIO. SUPERFATURAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. DÉBITO. 
1. Das decisões proferidas por ambas as câmaras de julgamento desta Corte, é cabível recurso ordinário, no prazo de 30 dias, com o propósito de anular ou reformar o decisum.
2. Superfaturamento oriundo de descumprimento contratual merece ser punido inclusive com imposição de débito para restituição dos valores indevidamente despendidos a particular.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 1951804-3, RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO T.C. Nº 1669/19 (PROCESSO TCE-PE Nº 1304836-3),
ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão, 
CONSIDERANDO as razões constantes da peça inicial, bem como o Parecer do MPCO nº 088/2022;
CONSIDERANDO que não foram satisfeitos os requisitos preliminares para conhecimento do recurso, bem como, no mérito, os interessados não lograram êxito em alterar a decisão recorrida,
Em, preliminarmente, NÃO CONHECER o presente Recurso Ordinário, mantendo inalterado o Acórdão T.C. nº 1669/19.
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Recife, 10 de junho de 2022.
Conselheiro Ranilson Ramos – Presidente 
Conselheiro Substituto Carlos Pimentel – Relator 
Conselheiro Carlos Porto
Conselheira Teresa Duere
Conselheiro Valdecir Pascoal
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior
Presente: Dr. Gustavo Massa – Procurador-Geral

PROCESSO DIGITAL TCE-PE Nº 2053129-1
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08/06/2022 
RECURSO ORDINÁRIO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
INTERESSADOS: DEMÉTRIUS RIBEIRO DE AQUINO, DEMÓCRITO RIBEIRO DE AQUINO, ELBA MORAES PESSOA, ELIAS ALVES DE LIRA, MANOEL JORGE TAVARES SOBRINHO E VANDERLI
DA SILVA PEDROZO
ADVOGADOS: Drs. LEUCIO DE LEMOS FILHO – OAB/PE 05.807, E MAURO CESAR LOUREIRO PASTICK – OAB/PE 27.547
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

ACÓRDÃO T.C. Nº 851 /2022

RECURSO ORDINÁRIO. DÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES
1. Das decisões proferidas por ambas as câmaras de julgamento desta Corte é cabível recurso ordinário, no prazo de 30 dias, com o intuito de modificar o decisum.
2. A compensação de valores decorrente de pagamentos a maior em favor de particular deve ser demonstrada mediante documentos que permitam comprovar, de forma
inequívoca, sua procedência. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 2053129-1, RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO T.C. Nº 1669/19 (PROCESSO TCE-PE Nº 1304836-3),
ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão, 
CONSIDERANDO as razões constantes da peça inicial, bem como o Parecer do MPCO e a Nota Técnica de Esclarecimento;
CONSIDERANDO que, embora satisfeitos os requisitos preliminares para conhecimento do recurso, os interessados não lograram êxito em alterar a decisão recorrida,
Em, preliminarmente, CONHECER do presente Recurso Ordinário e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO mantendo inalterado o Acórdão T.C. nº 1669/19.

Recife, 10 de junho de 2022.
Conselheiro Ranilson Ramos - Presidente 
Conselheiro Substituto Carlos Pimentel - Relator
Conselheiro Carlos Porto
Conselheira Teresa Duere
Conselheiro Valdecir Pascoal
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior
Presente: Dr. Gustavo Massa - Procurador-Geral

PROCESSO DIGITAL TCE-PE Nº 2158466-7
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06/06/2022 
RECURSO ORDINÁRIO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
INTERESSADO: MARIA DAS GRAÇAS GALLINDO CARRAZZONI
ADVOGADO: Dr. PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE – OAB/PE Nº 26.965
RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

ACÓRDÃO T.C. Nº 852 /2022

RECURSO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELA ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES.
1. As razões recursais não têm o condão de afastar as irregularidades que fundamentaram a decisão pela ilegalidade das contratações;
2. Ausência de fundamentação fática, uma vez que não demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público;
3. Ausência de realização de seleção simplificada;
4. Contratações realizadas quando o Município já havia ultrapassado o limite de despesas com pessoal;
5. Não provimento do recurso, com manutenção da decisão combatida em todos os seus termos.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 2158466-7, RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO T.C. Nº 1354/2021 (PROCESSO TCE-PE Nº 2050190-0),
ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão, 
CONSIDERANDO o atendimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Estadual 12.600/2004);
CONSIDERANDO que as razões constantes da peça recursal não têm o condão de afastar as irregularidades que fundamentaram a decisão pela ilegalidade das contratações;
CONSIDERANDO a ausência de fundamentação fática, uma vez que não demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO a ausência de realização de seleção simplificada;
CONSIDERANDO que as contratações ocorreram no momento em que o Município já havia extrapolado, em muito, o limite de despesas com pessoal,
Em CONHECER do presente Recurso Ordinário e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantidos todos os termos do Acórdão T.C. nº 1354/2021.

Recife, 10 de junho de 2022.
Conselheiro Ranilson Ramos – Presidente 
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior – Relator 
Conselheiro Carlos Porto
Conselheira Teresa Duere
Conselheiro Valdecir Pascoal
Conselheiro Marcos Loreto
Conselheiro Carlos Neves
Presente: Dr. Gustavo Massa – Procurador-Geral

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO REALIZADA EM 08/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 19100375-0RO001
RELATOR: CONSELHEIRA TERESA DUERE
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MODALIDADE - TIPO: Recurso - Recurso Ordinário
EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Iguaracy
INTERESSADOS:
JOSÉ TORRES LOPES FILHO
ADERLANDIA DOS SANTOS MARQUES
JOAUDENI CAVALCANTE BOARBOSA DA SILVA
JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
MARIA EUGENIA DE VASCONCELOS MELO RABELO
FABIO DA SILVA NETO (OAB 26771-PE)
NILTA MARIA QUARESMA DE FREITAS
ORGÃO JULGADOR: PLENO
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO RANILSON RAMOS

ACÓRDÃO Nº 853 / 2022

RESPONSABILIZAÇÃO. AGENTES PÚBLICOS. ALCANCE. DESPESA PÚBLICA. ETAPAS LEGAIS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL EXTEMPORÂNEA. MEIOS DE PROVA.
1. A responsabilidade não alcança apenas quem atua na condição de ordenador de despesas, até porque, se assim o fosse, poderia ensejar um salvo conduto a diversos
agentes públicos, impedindo, por exemplo, a responsabilização de membros de uma comissão de licitação, do servidor que atesta a prestação de serviços, de fiscais de obras,
de servidores de almoxarifado, de empresas contratadas, dentre outros (jurisprudência relacionada - Processo TCE-PE nº 1401132-3).
2. A regular liquidação da despesa consiste na verificação e na comprovação do atendimento do disposto no art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64. O pagamento da despesa só
será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
3. A documentação fiscal extemporânea de serviços prestados pode ser acatada, quando outros meios de prova contemporâneos evidenciem a realização do serviço ou a
entrega do bem, sem que isso, entretanto, importe inobservância de questões de natureza processual, a exemplo do manejo de espécies recursais não pertinentes junto ao
TCE.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 19100375-0RO001, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos
do voto da Relatora , que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO o atendimento dos pressupostos de admissibilidade, tendo em vista que o Recurso foi interposto tempestivamente, a parte é legítima e tem indiscutível interesse jurídico no deslinde da
questão;
CONSIDERANDO o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por parte dos Interessados, uma vez que não comprovam as alegações apresentadas, e que os documentos
constantes do Processo, ao contrário do que sustentam, revelam que suas atuações não se limitaram à confecção das notas de empenho, tendo sido as responsáveis pela fase de liquidação das
despesas;
CONSIDERANDO a jurisprudência desta Corte de Contas no sentido de que não prospera a tese de que a responsabilidade alcança apenas quem atua na condição de ordenador de despesas, até porque,
se assim o fosse, poderia ensejar um salvo conduto a diversos agentes públicos, impedindo, por exemplo, a responsabilização de membros de uma comissão de licitação, do servidor que atesta a prestação
de serviços, de fiscais de obras, de servidores de almoxarifado, de empresas contratadas, dentre outros (jurisprudência relacionada - Processo TCE-PE nº 1401132-3);
CONSIDERANDO que, conforme anota o MPCO (Parecer 318/2022), “muito embora não tenham sido emitidas notas fiscais contemporâneas aos fatos para comprovar a efetiva prestação de serviços,
porquanto aquelas faltantes apenas foram emitidas em 2019 (...), enquanto os serviços teriam sido prestados entre 2017 e 2018, é possível evidenciar, a partir de outros meios de prova à disposição deste
órgão ministerial e dessa Corte de Contas que os serviços contratados e pagos pela Administração do Município de Iguaracy foram efetivamente prestados”;
CONSIDERANDO que, embora o MPCO (Parecer 318/2022) opine pelo afastamento do débito imputado aos Recorrentes e pelo julgamento regular, com ressalvas, do objeto da Auditoria
Especial, defende, por outro lado, que não se pode “relevar a gritante falha no procedimento de liquidação de despesas, a merecer a manutenção das reprimendas aplicadas”, no caso, as
multas;
CONSIDERANDO que, quanto ao valor das multas aplicadas aos Responsáveis, o quantum fixado fora adequado e corresponde praticamente ao piso da hipótese legal corretamente definida como ato
praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar (artigo 73, inciso III, § 1º), não havendo razão e/ou espaço para eventual alteração;
Em, preliminarmente, CONHECER do presente processo de Recurso Ordinário e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para julgar regular, com ressalvas, o objeto da Auditoria Especial TCE-PE
nº 19100375-0, excluindo-se o débito imputado aos Recorrentes em cunho solidário com a empresa Systema Informática Comércio e Serviços Ltda., mantendo as multas individuais aplicadas (inclusive
no valor).

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO RANILSON RAMOS , Presidente da Sessão : Não Votou
CONSELHEIRA TERESA DUERE , relatora do processo
CONSELHEIRO CARLOS PORTO : Acompanha
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL : Acompanha
CONSELHEIRO MARCOS LORETO : Acompanha
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: GUSTAVO MASSA

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 21100665-8
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL
MODALIDADE - TIPO: Gestão Fiscal - Gestão Fiscal
EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Manari
INTERESSADOS:
GILVAN DE ALBUQUERQUE ARAÚJO
JÚLIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES (OAB 23610-PE)
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

ACÓRDÃO Nº 854 / 2022

GESTÃO FISCAL. DESPESA COM PESSOAL.
1. A despesa total com pessoal em cada período de apuração nos municípios não poderá exceder o percentual de 54% da receita corrente líquida.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 21100665-8, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Manari não adotou as medidas necessárias para a redução do excedente da Despesa Total com Pessoal no prazo estabelecido pela Lei Complementar Federal
n° 101/2000;
CONSIDERANDO que os percentuais de extrapolação verificados em cada quadrimestre de 2019 superaram o patamar máximo de 54% consentido pela LRF.

JULGAR irregular o presente processo de Gestão Fiscal, responsabilizando: 
Gilvan De Albuquerque Araújo

APLICAR multa no valor de R$ 57.600,00, prevista no Artigo 74 da Lei Estadual 12.600/04 , ao(à) Sr(a) Gilvan De Albuquerque Araújo, que deverá ser recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em
julgado desta deliberação, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal, por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste Tribunal de Contas
(www.tce.pe.gov.br) .

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , Presidente da Sessão : Acompanha
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CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL , relator do processo
CONSELHEIRO CARLOS NEVES : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 20100065-9
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
MODALIDADE - TIPO: Auditoria Especial - Conformidade - Acompanhamento
EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Secretaria de Saúde do Recife
INTERESSADOS:
JAILSON DE BARROS CORREIA
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

ACÓRDÃO Nº 855 / 2022

ACOMPANHAMENTO: PROCESSO INICIAL. FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS ESPECÍFICOS. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA SEGURANÇA JURÍDICA
E DA ISONOMIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ORIGINAL.
1. Quando a autorização de formalização de processos específicos esvaziar o processo original, visando evitar a repetição de processos que contenham o mesmo objeto, o
processo que deu origem aos demais deve ser arquivado, eliminando qualquer risco de ofensa aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da isonomia.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 20100065-9, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos
termos do voto do Relator , que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO as irregularidades apontadas nestes autos, as quais deram origem aos Processos TCE-PE nºs 20100721-6, 20100751-4 e 20100760-5, em que deverão ser oportunamente julgadas;
CONSIDERANDO o despacho da Gerência de Contas da Capital – GECC pelo arquivamento do presente processo (documento 106);
CONSIDERANDO os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da isonomia.

JULGAR pelo arquivamento o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade - Acompanhamento. 
Alfim, importa registrar que as contas do Sr. Jailson de Barros Correia, Secretário de Saúde do Recife, e demais gestores eventualmente responsabilizados, relativas aos achados de fiscalização tratados
nestes autos, serão apreciadas quando da análise e do julgamento dos Processos TCE-PE nºs 20100721-6, 20100751-4 e 20100760-5, quando se dará o exame de mérito.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , Presidente da Sessão : Acompanha
CONSELHEIRO CARLOS NEVES , relator do processo
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

PROCESSO DIGITAL TCE-PE Nº 2210971-7
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06/06/2022 
RECURSO ORDINÁRIO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO
INTERESSADA: ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACKER
ADVOGADO: Dr. EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES – OAB/PE Nº 30.630
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES 
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

ACÓRDÃO T.C. Nº 856 /2022

RECURSO ORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSÃO DE PESSOAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 
1. Não se mostra admissível a adoção da via excepcional da contratação temporária de excepcional interesse público para atendimento de necessidades permanentes. 
2. A contratação temporária deve ser realizada mediante seleção simplificada, com requisitos e critérios objetivos amplamente divulgados para proporcionar iguais oportunidades
aos potenciais candidatos, em atenção aos princípios da impessoalidade, publicidade e da isonomia. 
3. Quando a recorrente não apresentar justificativas capazes de elidir as irregularidades apontadas, permanecem inalterados os fundamentos da decisão recorrida.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 2210971-7, RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO T.C. Nº 1993/2021 (PROCESSO TCE-PE Nº 2159004-7),
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 e a legitimidade da parte para recorrer, nos termos do artigo 78, da Lei Orgânica deste Tribunal; 
CONSIDERANDO a ausência de seleção simplificada e de justificativas acerca dos motivos que levaram a Administração a realizar contratações, caracterizadas como de excepcional interesse público, nos
termos traçados pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que as razões constantes da peça recursal não são capazes modificar os fundamentos da deliberação atacada; 
CONSIDERANDO o Parecer MPCO nº 356/2022, 
Em CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos. 
Recife, 10 de junho de 2022.
Conselheiro Ranilson Ramos- Presidente 
Conselheiro Carlos Neves - Relator
Conselheiro Carlos Porto
Conselheira Teresa Duere
Conselheiro Valdecir Pascoal
Conselheiro Marcos Loreto
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior
Presente: Dr. Gustavo Massa - Procurador-Geral

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO REALIZADA EM 08/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 19100184-3RO001
RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
MODALIDADE - TIPO: Recurso - Recurso Ordinário
EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Catende
INTERESSADOS:
JOSIBIAS DARCY DE CASTRO CAVALCANTI
RAQUEL DE MELO FREIRE GOUVEIA (OAB 33053-PE)
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ORGÃO JULGADOR: PLENO
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO RANILSON RAMOS

ACÓRDÃO Nº 857 / 2022

RECURSO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. GRAVES IRREGULARIDADES REMANESCENTES. MANUTENÇÃO DO PARECER PRÉVIO PELA
REJEIÇÃO DAS CONTAS DO GESTOR.
1. Provimento parcial para alteração dos valores afeitos às contribuições previdenciárias pendentes de recolhimento ao RGPS.
2. Graves irregularidades remanescentes, em especial o desenquadramento reiterado da despesa com pessoal atrelado à ausência de medidas efetivas à recondução ao limite
legal e a ausência de recolhimento de parte das contribuições patronais ao RGPS.
3. Manutenção do Parecer Prévio pela rejeição das contas do gestor.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 19100184-3RO001, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos
do voto do Relator , que integra o presente Acórdão,
CONSIDERANDO o atendimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Estadual nº 12.600/2004);
CONSIDERANDO parte das razões constantes da peça recursal, que justificam a alteração do considerando que trata dos valores não recolhidos tempestivamente ao RGPS;
CONSIDERANDO que as irregularidades remanescentes, em especial, o expressivo déficit orçamentário apresentado no exercício (R$ 8.352.987,08), representando um incremento de 516% quando
comparado ao exercício anterior (2017), o desenquadramento reiterado da despesa com pessoal atrelado à ausência de medidas efetivas à recondução ao limite legal e a ausência de recolhimento de parte
das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e devidas ao RGPS, reputam-se graves,
Em, preliminarmente, CONHECER do presente processo de Recurso Ordinário e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL unicamente para a alteração de valores no considerando relacionado à
ausência de recolhimento de contribuições ao RGPS, mantidos os demais considerandos e, ante a presença de irregularidades graves, mantido o Parecer Prévio pela rejeição das contas do Sr. Josibias Darcy
de Castro Cavalcanti referentes ao exercício de 2018. 
Ademais, salientar que o considerando que trata da ausência de recolhimento de parte das contribuições previdenciárias devidas ao RPGS deve vigorar com a seguinte redação:
CONSIDERANDO o recolhimento a menor das contribuições devidas à Previdência (RGPS), deixando de recolher o montante de R$ 231.314,26 das contribuições retidas dos servidores e de R$ 632.964,78 em
relação à parte patronal (novembro e parte do 13º salário), representando 7% dos valores retidos, e 10 % dos valores devidos pelo ente, respectivamente, e que deveriam ter sido recolhidos no exercício.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO RANILSON RAMOS , Presidente da Sessão : Não Votou
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , relator do processo
CONSELHEIRO CARLOS PORTO : Acompanha
CONSELHEIRA TERESA DUERE : Acompanha
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL : Acompanha
CONSELHEIRO MARCOS LORETO : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: GUSTAVO MASSA

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 20100393-4
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO HARTEN
MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo
EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Agrestina
INTERESSADOS:
THIAGO LUCENA NUNES
FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA (OAB 26546-PE)
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

PARECER PRÉVIO

IRREGULARIDADES COM CONTORNOS GRAVES. PERCENTUAL MÍNIMO EM EDUCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INADIMPLEMENTO PARCIAL.
1. Ainda que se trate de percentual um pouco abaixo do mínimo constitucional, resta patenteada a nota de gravidade, uma vez presentes circunstâncias que indiquem a
premência em se dar cumprimento ao mandamento de gastos mínimos no desenvolvimento e manutenção da educação, a exemplo de indicadores de desempenho fracos no
comparativo com os demais municípios pernambucanos. Também pesa em desfavor do Chefe do Executivo a reincidência, descuidando-se do trato de questão tão crucial por
mais de 01 (um) exercício financeiro.
2. O inadimplemento de obrigações à previdência social onera o sistema e compromete gestões futuras que, ao fim e ao cabo, terão que arcar com obrigações correntes
crescentes, para fazer frente a eventuais parcelamentos gerados por gestões antecedentes. Não é muito exigir-se do gestor público que cumpra o seu papel, dando o bom
exemplo, contribuindo para evitar o agravamento da precária situação previdenciária nacional. Conduta diversa, sobretudo associada a valores não irrisórios, revela-se grave.

Decidiu, à unanimidade, a SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 09/06/2022,
CONSIDERANDO a necessidade de reparos nos cálculos da auditoria relativos aos percentuais mínimos de gastos nas áreas de educação e saúde;
CONSIDERANDO que se constatou, mesmo com o supramencionado ajuste, a inobservância pelo Chefe do Executivo municipal do cumprimento do limite percentual mínimo de gastos no desenvolvimento e
manutenção da educação;
CONSIDERANDO que o percentual atingido (24,78%) deve ser sopesado levando-se em conta o fraco desempenho comparativo com os demais municípios pernambucanos, deixando
estreme de dúvida a premência em se dar cumprimento ao mandamento constitucional, sendo de se esperar que o Prefeito, consciente da importância do aprimoramento de senda tão
fundamental ao desenvolvimento de seus munícipes mais vulneráveis, houvesse investido percentual além do mínimo. Não obstante, reincidiu na má prática, descuidando-se do trato de
questão tão crucial, como já o fizera no exercício antecedente. O conjunto desses fatores confere contornos de gravidade à falha em comento, suscitando, de per si, a recomendação de
rejeição das contas;
CONSIDERANDO o inadimplemento de parte das obrigações patronais devidas ao Regime Geral de Previdência. Mais especificamente, não foram recolhidos R$ 436.359,66, equivalentes a 13,13% do total
relativo à rubrica antedita;
CONSIDERANDO que tais números imprimem a nota de gravidade à irregularidade supramencionada, não sendo muito exigir-se do gestor público que cumpra o seu papel, dando o bom exemplo, contribuindo
para evitar o agravamento da precária situação previdenciária nacional;
CONSIDERANDO que o não pagamento de contribuições à previdência social onera o sistema e compromete gestões futuras que, ao fim e ao cabo, terão que arcar com obrigações correntes crescentes,
para fazer frente a eventuais parcelamentos gerados por gestões anteriores;
CONSIDERANDO que as demais falhas não se revelam, em concreto, graves;

Thiago Lucena Nunes:

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 Agrestina a rejeição das contas do(a) Sr(a). Thiago Lucena Nunes, relativas ao exercício financeiro de 2019.
DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Agrestina, ou quem vier a sucedê-
lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :
1. Enviar projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo com previsão de receita compatível com a real capacidade de arrecadação do Município.
2. Aprimorar a elaboração da programação financeira e dos cronogramas mensais de desembolso para os exercícios seguintes, de modo a dotar a municipalidade de instrumento de planejamento eficaz,
obedecendo as sazonalidades da arrecadação da receita e da execução da despesa.

Pareceres Prévios
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3.Aperfeiçoar o controle contábil por fontes/destinação de recursos, a fim de que seja considerada a suficiência de saldos em cada conta para realização de despesas, evitando, assim, contrair obrigações
sem lastro financeiro, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e fiscal do município.
RECOMENDAR, com base no disposto no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Agrestina, ou a quem o suceder, que atenda as medidas a
seguir relacionadas:
1. Envidar esforços à reversão do baixo desempenho do Município nos resultados da Prova Brasil e melhorar a eficiência alcançada com a aplicação dos recursos do contribuinte em Educação; cabendo ao
gestor conhecer das experiências de redes de ensino com melhor desempenho, a fim de elaborar e adotar ações vinculadas à política pública educacional capazes de minimizar a ineficiência da rede municipal
de ensino e os problemas relacionados ao desenvolvimento cognitivo dos alunos da rede pública.
2.Melhorar a qualidade da prestação dos serviços públicos de saúde, em especial no que tange a medidas que interrompam o aumento da mortalidade infantil registrada nos últimos dois anos.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , Presidente da Sessão : Acompanha
CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO HARTEN , relator do processo
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 20100357-0
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL
MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo
EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Camutanga
INTERESSADOS:
ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
GUSTAVO PAULO MIRANDA E ALBUQUERQUE FILHO (OAB 42868-PE)
ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

PARECER PRÉVIO

CONTAS DE GOVERNO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PARECER PRÉVIO. CONTAS REGULARES COM RESSALVAS.
1. O governo municipal, a fim de manter uma gestão regular deve observar as normas de natureza orçamentária, financeira e patrimonial.
2. Quando, numa visão global das contas de governo, constata-se que houve observância, por parte da Administração, da maioria dos temas essenciais para a prolação do
juízo de valor final e global, e o recolhimento menor que o devido dos aportes previdenciários for a única irregularidade de maior gravidade, cabe a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Decidiu, à unanimidade, a SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 09/06/2022,
CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria, a defesa e documentos apresentados;
CONSIDERANDO a omissão do Chefe do Executivo no recolhimento de contribuições previdenciárias de 2019 devidas ao Regime Geral de Previdência, porém representando apenas 2,6% do total
devido;
CONSIDERANDO que, apesar da extrapolação ao limite de gastos com pessoal, pois a relação percentual entre a DTP e a RCL atingiu 57,54% no 3º quadrimestre de 2019, há prova nos autos de que o
gestor adotou medidas buscando o reenquadramento exigido pela LRF, tendo conseguido no exercício seguinte, quando o percentual ficou abaixo do limite legal;
CONSIDERANDO que, apesar da execução de despesas no valor de R$ 807.168,16 com recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, em desacordo ao que estabelece o artigo 21, da Lei Federal nº
11.494/2007, bem como à Decisão TC nº 1.346/07, a Prefeitura apresentou significativa melhoria no aproveitamento escolar, além de ter aplicado 27,27% da receita referida no artigo 212, CF no ensino básico,
e mais, 81,78% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério;
CONSIDERANDO as demais falhas de menor potencial ofensivo e que merecem ser levadas ao campo das determinações.

Armando Pimentel Da Rocha:
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 Camutanga a aprovação com ressalvas das contas do(a) Sr(a). Armando Pimentel Da Rocha, relativas ao exercício financeiro de 2019.
DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Camutanga, ou quem vier a
sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :
1. Abster-se de realizar inscrições em Restos a Pagar sem a correspondente disponibilidade de caixa que garanta o devido suporte financeiro aos compromissos firmados;
2. Atentar para o procedimento de cálculo de previsão da receita, que deve pautar-se por indicadores reais e atualizados, de modo a evitar o estabelecimento de valores superestimados, a fim de que a
execução das despesas seja realizada baseada numa expectativa real de arrecadação, que garanta o devido suporte financeiro dos compromissos firmados, evitando, assim, o endividamento e,
consequentemente, a deterioração da saúde fiscal do município;
3. Elaborar adequadamente a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso até 30 dias após a publicação da LOA, nos termos estabelecidos pela LDO, a fim de que seja realizado o fluxo
de caixa do município, de modo que, uma vez detectada a frustração de alguma receita que possa comprometer o planejamento da execução orçamentária, sejam tomadas as devidas providências quanto
às limitações de empenhos, para que seja garantido o equilíbrio financeiro e fiscal do município;
4. Aprimorar o controle contábil por fontes/destinação de recursos a fim de que sejam obedecidos os saldos de cada conta, evitando, assim, a realização de despesas sem lastro financeiro, de modo a preservar
o equilíbrio financeiro e fiscal do município;
5. Atentar para o recolhimento integral das contribuições previdenciárias junto à Previdência Social (RGPS), garantindo assim a adimplência tempestiva do município, a fim de se evitar o comprometimento de
receitas futuras com o pagamento de dívidas previdenciárias em função de obrigações não honradas no devido tempo, para que seja preservada a capacidade de investimento do município nas ações mais
urgentes e prioritárias requeridas pela população;
6. Adotar as medidas necessárias à redução da Despesa Total de Pessoal, com vistas à recondução do gasto ao nível estabelecido pela legislação em vigor.

RECOMENDAR, com base no disposto no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Camutanga, ou a quem o suceder, que atenda as medidas
a seguir relacionadas:
1. Verificar os procedimentos necessários visando ao devido monitoramento da execução orçamentária, a fim de que seja evitada a ocorrência de déficit orçamentário, de modo que a execução da despesa
atenda aos limites da receita arrecadada, preservando, desse modo, o equilíbrio orçamentário e o endividamento desnecessário do município.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , Presidente da Sessão : Acompanha
CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL , relator do processo
CONSELHEIRO CARLOS NEVES : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 09/06/2022
PROCESSO TCE-PE N° 21100438-8
RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo
EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): Prefeitura Municipal de Casinhas
INTERESSADOS:
JOÃO BARBOSA CAMELO NETO
LUIZ CAVALCANTI DE PETRIBU NETO (OAB 22943-PE)
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ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA
PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

PARECER PRÉVIO

ORÇAMENTO. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA. LOA. CRÉDITOS ADICIONAIS. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS E RGPS. TRANSPARÊNCIA.
CONTAS REGULARES COM RESSALVAS.
1. Contribuições previdenciárias repassadas de forma parcial para o RPPS e RGPS, irregularidades remanescente, de per se, capaz de ensejar rejeição das contas, mas que
foi mitigada pelo dispêndio em quantum maior com a saúde pública, visto que o Município estava em estado de pandemia por força do Decreto Legislativo Federal nº 6/20 e do
Decreto Legislativo Estadual nº 9/20, em âmbito nacional e estadual, respectivamente, até 31 de dezembro de 2020, e, ainda, amparando-me no art. 65 da LRF e no art. 22,
caput, § 2° da LINDB.

Decidiu, à unanimidade, a SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 09/06/2022,

João Barbosa Camelo Neto:
CONSIDERANDO que o presente processo trata de auditoria realizada nas Contas de Governo, compreendendo a verificação do cumprimento de limites constitucionais e legais;
CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria e a peça de defesa apresentada;
CONSIDERANDO que os limites legais e constitucionais foram cumpridos;
CONSIDERANDO que remanesceram apenas irregularidades previdenciárias, visto que não foram repassadas de forma integral as contribuições previdenciárias para o RGPS (R$ 150.441,95) e para o RPPS
(R$ 325.593,21).
CONSIDERANDO que o quantum não repassado das contribuições retida dos servidores para os regimes de previdência foi de pequena monta, não sendo repassado R$ 13.324,18 (RGPS), em percentual
3,10%, e R$ 4.949,33 (RPPS), em percentual 0,44%.
CONSIDERANDO que as despesas com saúde no Município com recursos ordinários, exclusivamente com o combate da pandemia do Coronavírus foi no valor de R$ 254.313,48, valor um pouco abaixo do
quantum não repassado para os regimes de previdência, que foi no valor de R$ 476.035,16, e, após expurgo do valor de R$ 254.313,48, restaria um valor não repassado de R$ 221.721,68.
CONSIDERANDO que o quantum não repassado das contribuições totais para os regimes de previdência foi de pequena monta, no valor de R$ 221.721,68, um percentual de apenas 4,74% em relação ao
total das contribuições previdenciárias do exercício, que foi no valor de R$ 4.680.147,16, sendo R$ 3.174.411,83 (RPPS) e R$ 1.505.735,53 (RGPS), nos termos do Relatório de Auditoria. 
CONSIDERANDO que foi repassado R$ 4.458.425,48 das contribuições previdenciárias totais para os regimes de previdência (RPPS e RGPS), em percentual 95,26%.
CONSIDERANDO que o Município estava em estado de calamidade pública em virtude da Pandemia do Coronavírus (COVID19-nCoV), por força do Decreto Legislativo Federal nº 6/20 e do Decreto Legislativo
Estadual nº 9/20, em âmbito nacional e estadual, respectivamente, até 31 de dezembro de 2020.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 22, caput e §2º, da LINDB.
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 Casinhas a aprovação com ressalvas das contas do(a) Sr(a). João Barbosa Camelo Neto, relativas ao exercício financeiro de 2020.
DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Casinhas, ou quem vier a sucedê-
lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :
1. Elaborar a programação financeira e o cronograma mensal de desembolsos de forma eficiente de modo a disciplinar o fluxo de caixa, visando o controle do gasto público, frente a eventuais frustrações na
arrecadação da receita;
2. Elaborar a LOA, nos termos da legislação pertinente ao assunto, notadamente na fixação do limite para abertura de créditos adicionais;
3. Adotar as alíquotas previdenciárias nos termos da DRAA do exercício, com vistas a mitigar o deficit previdenciário, e conduzir o RPPS para o equilíbrio atuarial;
4. Realizar um eficiente controle contábil de fontes/aplicação de recursos, nos termos da legislação pertinente ao assunto;
5. Repassar as contribuições previdenciárias para os regimes de previdência de forma integral e tempestiva, nos termos da legislação pertinente ao assunto, evitando a formação de passivos para os futuros
gestores;
6. Atender todas as exigências da Lei Complementar nº 131/2009, o conjunto de informações exigido na LRF, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal, no tocante ao nível de Transparência do
Município;
7. Realizar a transição de governo, nos termos dos normativos legais;
DETERMINAR, por fim, o seguinte:
À Diretoria de Controle Externo:
a. Que a Diretoria de Controle Externo, por meio de seus órgãos fiscalizadores, verifique, nas auditorias/inspeções que se seguirem, o cumprimento das presentes determinações, destarte zelando pela
efetividade das deliberações desta Casa.

Presentes durante o julgamento do processo:
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR , relator do processo , Presidente da Sessão
CONSELHEIRO CARLOS NEVES : Acompanha
Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3264/2022
PROCESSO TC Nº 2210329-6
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): MARIA JOSÉ ALVES
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 022/2021 - Instituto de Previdência do Município de Jurema - IPREJ, com vigência a partir de 01/11/2021

CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria NAE/GIPE deste Tribunal;
CONSIDERANDO erro na fundamentação jurídica; 
CONSIDERANDO ausência de amparo legal para o cargo de “cozinheira” como consta na portaria de aposentadoria da servidora;
CONSIDERNDO que foi aberta uma diligência, via sistema E-Cap, solicitando esclarecimentos para finalizar a instrução processual, e esclarecimentos sobre a correta nomenclatura do cargo da servidora,
bem como corrigir a fundamentação legal da portaria, mas não houve resposta. 

JULGO ILEGAL o ato sob exame, negando, por consequência, o seu registro.

Determino à autoridade responsável que invalide o ato ilegal em até cinco dias contados a partir do trânsito em julgado da presente Decisão (caput do art. 7º da Resolução TC nº 22/2013).

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3265/2022
PROCESSO TC Nº 2210919-5
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): JURACY MARIA DO NASCIMENTO
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 7164/2021 - FUNAPE, com vigência a partir de 31/12/2021

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Decisões Monocráticas
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Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3266/2022
PROCESSO TC Nº 2210929-8
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): IVANILDA JUDITE DA SILVA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 7127/2021 - FUNAPE, com vigência a partir de 31/12/2021

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3267/2022
PROCESSO TC Nº 2210942-0
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): ZULEIDE MARIA DA SILVA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 7296/2021 - FUNAPE, com vigência a partir de 31/12/2021

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3268/2022
PROCESSO TC Nº 2210944-4
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): JOSUÉ CORREIA DE ARAUJO
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 7162/2021 - FUNAPE, com vigência a partir de 31/12/2021

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3269/2022
PROCESSO TC Nº 2210945-6
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): JOSÉ WISTON DA SILVA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 7158/2021 - Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE, com vigência a partir de 31/12/2021.

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3270/2022
PROCESSO TC Nº 2210951-1
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): SUELI MELO BASTOS
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 7276/2021 - Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE, com vigência a partir de 31/12/2021.

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3271/2022
PROCESSO TC Nº 2211068-9
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): IVALDETE MARIA DA SILVA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 5622/2021 - Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE, com vigência a partir de 25/11/2021.

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
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EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3272/2022
PROCESSO TC Nº 2211095-1
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): MARIA EULÁLIA DE MOURA CÔRTE REAL
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 5708/2021 - FUNAPE, com vigência a partir de 25/11/2021

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3273/2022
PROCESSO TC Nº 2211897-4
PENSÃO
INTERESSADO(s): INES MENDES DE MOURA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 009/2022 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Orobó - IPREO, com vigência a partir de 17/01/2022

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 8 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3274/2022
PROCESSO TC Nº 2212726-4
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): ALDENICE DA SILVA LUCAS
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Ato nº 016/2022 - Secretária Municipal de Gestão de Pessoas e Administração de Olinda, com vigência a partir de 01/02/2022.

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 8 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3275/2022
PROCESSO TC Nº 2212732-0
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): REGINALDO DA SILVA CASTANHA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Ato nº 019/2022 - Secretária Municipal de Gestão de Pessoas e Administração de Olinda, com vigência a partir de 01/02/2022.

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 8 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3276/2022
PROCESSO TC Nº 2212795-1
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): JOSÉ PAULO GOMES
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Ato nº 020/2022 - Secretária Municipal de Gestão de Pessoas e Administração de Olinda, com vigência a partir de 01/02/2022.

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 8 de Junho de 2022
CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3277/2022
PROCESSO TC Nº 2156769-4
RESERVA
INTERESSADO(s): FABIANO GABRIEL DA SILVA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 2030/2021 - FUNAPE, com vigência a partir de 29/05/2021

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 8 de Junho de 2022
CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3278/2022
PROCESSO TC Nº 2159895-2
PENSÃO
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INTERESSADO(s): JOÃO PAULO DA COSTA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 14/2022 - BOM JARDIM PREV, com vigência a partir de 16/05/2019

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 8 de Junho de 2022
CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3279/2022
PROCESSO TC Nº 2110144-9
PENSÃO
INTERESSADO(s): MANOEL CRUZ DE OLIVEIRA 
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 64/2021 - VICÊNCIA PREVI, com vigência a partir de 12/09/2021

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 10 de Junho de 2022
CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3280/2022
PROCESSO TC Nº 2157245-8
REFORMA
INTERESSADO(s): PERICLES FERREIRA SOUZA SANTOS LEAL
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 3630/2021 - FUNAPE, com vigência a partir de 31/07/2021

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3281/2022
PROCESSO TC Nº 2210651-0
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): MARIA DA CRUZ SILVA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 5689/2021 - FUNAPE, com vigência a partir de 25/11/2021

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3282/2022
PROCESSO TC Nº 2210922-5
RESERVA
INTERESSADO(s): CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 7050/2021 - FUNAPE, com vigência a partir de 26/10/2021

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3283/2022
PROCESSO TC Nº 2211078-1
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): MARIA GORETTI FERREIRA SILVA CAMINHA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 501/2021 - RECIPREV, com vigência a partir de 30/12/2021

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 10 de Junho de 2022
CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3284/2022
PROCESSO TC Nº 2211119-0
REFORMA
INTERESSADO(s): JANILSON NASCIMENTO LUCIANO
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 7137/2021 - FUNAPE, com vigência a partir de 31/12/2021
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Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 9 de Junho de 2022
CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3285/2022
PROCESSO TC Nº 2211539-0
APOSENTADORIA
INTERESSADO(s): MARIA JOSÉ XAVIER DA SILVA TAVARES
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 02/2022 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE FERREIROS, com vigência a partir de 07/02/2022

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 10 de Junho de 2022
CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO

EXTRATO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE Nº 3286/2022
PROCESSO TC Nº 2211607-2
RESERVA
INTERESSADO(s): MARCELO DE SOUSA PESSOA
JULGADOR SINGULAR: CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO
ATO SUBMETIDO A REGISTRO: Portaria nº 5671/2021 - FUNAPE, com vigência a partir de 14/02/2020

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram
objeto de análise conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013. 

Recife, 10 de Junho de 2022
CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TC Nº 090/2020, DE 13 DE MAIO DE 2020.

Às 10h19min, havendo quórum regimental, foi iniciada a sessão ordinária do Tribunal Pleno,em formato híbrido, na modalidade presencial, Auditório Fábio Corrêa, 1º andar, do edifício Nilo Coelho do Tribunal
de Contas do Estado de Pernambuco, situado na rua da Aurora nº 885, Boa Vista - Recife, na modalidade remota, por meio de plataforma de videoconferência online (Google Hangouts Meet), nos termos da
Resolução TC nº 090/2020, sob a presidência, em exercício, da Conselheira Teresa Duere. Presentes os Conselheiros Valdecir Pascoal, Marcos Loreto, Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, Carlos Neves e os
Conselheiros Substitutos Adriano Cisneiros (substituindo o Conselheiro Carlos Porto em suas férias), Ricardo Rios, Auditor-Geral, em exercício (vinculado aos Conselheiros Teresa Duere, Dirceu Rodolfo de
Melo Júnior e Ranilson Ramos). Presente o Procurador-Geral, Gustavo Massa.

EXPEDIENTE

Submetida à apreciação, aprovada, à unanimidade, a ata da sessão anterior. Com a palavra o Conselheiro Carlos Neves propôs voto de pesar pelo falecimento do Doutor Egídio Ferreira Lima: “Vou aproveitar
o início dessa sessão de hoje, cumprimentando a todos, para pedir que este Pleno encaminhe à família de um pernambucano histórico, um brasileiro ilustre, que faleceu na última semana, uma menção honrosa
e de pesar. Trata-se de Egídio Ferreira Lima, um Deputado Constituinte, uma pessoa que construiu muito por esse país, principalmente, por essa democracia que vivemos, com todas as dificuldades que ainda
há nessa democracia recente e jovem, Egídio Ferreira Lima foi um grande construtor desse processo de redemocratização. Egídio foi Juiz, foi do Ministério Público, deixou tudo para ser político e honrou o
caminho da política sendo Vereador da Cidade de Timbaúba e daí em diante foi Deputado Estadual, Professor da Faculdade de Direito do Recife, cassado pelo Ato Institucional nº 5, saindo das salas da
faculdade, sendo expulso das salas de aula da Faculdade de Direito do Recife; proibido de frequentar a Assembleia Legislativa; cassado como Deputado e, ainda assim, permaneceu na defesa dos direitos
humanos, junto principalmente à igreja - a Presidente Teresa conhece a história de Egídio e sabe – com a Juventude Cristã, que fazia movimentos sociais importantes naquele momento. Egídio foi um guerreiro
na política, mesmo nesse período da Ditadura mais severo, mais agressivo, com o esforço que lhe é peculiar. Quem o conhece sabe, Egídio foi um guerreiro, um homem que teve uma paralisia infantil e, ainda
assim, caminhava com os próprios pés. Uma figura humana para a qual não havia barreiras intransponíveis. Contando-me sua história – e eu tive muita honra de presidir o Instituto Egídio Ferreira Lima –, ele
dizia que o aprendizado maior que teve foi do pai dele que, no interior de Pernambuco, em Vicência, colocava-o, mesmo ainda no próprio desconhecimento da doença, no pé da escadaria, dizendo que ele
teria de subir com as próprias pernas, apesar da doença. Essa dureza da realidade de um tempo antigo fez com que Egídio sempre enfrentasse as suas dificuldades sem baixar a cabeça. Egídio, cassado,
sem poder frequentar a faculdade em que era Professor Titular da Cadeira de Direito Comercial, tendo que criar a filha, conseguiu se manter através da advocacia; advocacia de presos políticos - também
comercial, empresarial -, mas sobretudo a advocacia de presos políticos. Colocava-se ainda em risco, fazendo encontros, na época, clandestinos, porque eram proibidos, e ele contava bastante a história de
que sempre havia em sua casa uma barraca embaixo do prédio, que surgia de repente, para ficar um fiscal do regime militar, na época, para acompanhar os seus movimentos. E ele com muita tranquilidade
enfrentou todo esse período – com o medo, que é peculiar de todos que viveram aquilo. Confidenciou-me muitas vezes como o meu avô, José Cavalcanti Neves, que era presidente da OAB na época, foi
importante nesse processo de garantir aos advogados a manutenção do exercício da advocacia, mesmo daqueles cassados como deputados, perseguidos como professores. Isso fez dele um pai de família
que conseguiu manter a sua família pelo ofício da advocacia. Volta à política depois, com o processo de redemocratização, torna-se Constituinte e vai relatar o Capítulo da Organização do Estado - algo
fundamental para a estrutura tripartite que temos hoje do Poder Legislativo, do Judiciário e do Executivo, com respeito a todas as instituições, como o próprio Tribunal de Contas, a Defensoria Pública e o
Ministério Público. Egídio fez história e quem o conhece sabe que, apesar de toda a dificuldade que a vida lhe apresentou, era um otimista. Um otimista daqueles que quando você apresentava uma dificuldade,
sempre dizia isso para mim, lá no Instituto, na rua do Sossego: “Meu filho, era muito pior antes; nós sequer tínhamos voz para falarmos”. Então diante das dificuldades que a democracia apresenta, lembrar
de Egídio Ferreira Lima neste momento é lembrar que estamos melhores, apesar das dificuldades, das contradições, do momento político que vivemos, estamos melhores do que no momento em que sequer
poderíamos estar aqui falando e homenageando um cidadão que foi cassado. Diante de toda história de Egídio Ferreira Lima, um grande Constituinte, quiçá um dos maiores Constituintes que esse Estado de
Pernambuco elegeu, quiçá um dos maiores homens que a vida pública ofertou ao país, de um carinho inestimável por sua Carminha, que faleceu recentemente, por sua filha Luciana, seu genro Paulo e seus
netos. Egídio, além de tudo, cuidava muito bem de seu Pedro, João e Maria Luiza, a frase que vou usar para Egídio ele dizia de Tancredo Neves. Ele dizia que era perigosamente carinhoso - dizia que Tancredo
era tão carinhoso que era perigoso, porque você se apaixonava por ele. E eu digo que Egídio tinha isso também: ele era apaixonante; passava horas falando e você bebendo daquela fonte de Direito, de
cultura e de humanismo. Essa é a palavra com que eu queria hoje concluir a minha fala, pedindo também que seja enviado não só à filha, ao genro, aos netos, mas ao seu sobrinho Felipe Ferreira Lima, que
conduz hoje o Instituto Egídio Ferreira Lima, essa mensagem de que Egídio foi um dos maiores humanistas que conheci; o ser humano que tinha como prioridade, a dignidade humana. Então tenho muito
orgulho de ter sido amigo dessa figura ilustre, honrosa que foi Egídio Ferreira Lima e hoje tem a missa de 7° dia que a família convoca a todos, para hoje às 19h na Igreja dos Manguinhos. Fica meu registro
Presidente e o encaminhamento à família”. Com a palavra o Conselheiro Valdecir Pascoal: “Senhora Presidente, Teresa Duere, senhores Conselheiros, senhor Procurador-Geral, servidores, advogados e todos
que nos assistem pela TV TCE. Presidente, apenas para deixar, também, registrado. Não poderia me furtar de corroborar às sábias, profundas e sensíveis palavras do Conselheiro Carlos Neves, que teve o
privilégio de conviver com Egídio Ferreira Lima. No meu caso pude apenas contemplar, mas à distância, a admiração, e passei a tê-lo também como referência. Quando cheguei a Pernambuco no começo
dos anos 90, acho que ele já tinha deixado a atividade política e tinha migrado novamente para a advocacia, mas sempre o tive, analisando a história de Pernambuco, a história das lutas pernambucanas,
como um homem diferenciado, um cidadão diferenciado e um homem público diferenciado. Pedi a palavra apenas para enaltecer um dos aspectos aqui lembrados pelo Conselheiro Carlos Neves, que é a
importância, a simbologia de uma figura como Egídio para o presente, para as novas gerações, nesse momento em que a nossa democracia enfrenta tentativas de desconstrução mesmo, de erosão; é um
fenômeno mundial que alcança também o nosso país. Democracia é preciso regar a cada dia, não é uma conquista definitiva, é preciso zelar por ela, e esse exemplo do cidadão pernambucano Egídio Ferreira
Lima deve ser evidenciado. Os jornais deviam ter estampado uma matéria completa sobre a história desse cidadão pernambucano. Às vezes sinto falta dessa memória, e os mais jovens vão crescendo muitas
vezes sem recuperar - se não tem ali um pai, uma mãe, um avô que possa falar, às vezes passa totalmente despercebido -, não sabe o que foi a luta e a dor para reconquistar essa democracia. Então quero
registrar isso, que essa passagem de Egídio para o outro plano sirva para nós, mais uma vez, refletirmos, ponderarmos sobre a importância da democracia; não existem instituições, não existe Estado de
Direito se não for em um ambiente democrático, e para mim Egídio Ferreira Lima foi sinônimo de luta pela democracia. Por isso subscrevo as palavras e o meu abraço fraterno a todos os familiares, Dr. Felipe
que também é um amigo fraterno, Eduardo Pugliesi, que junto com Carlos Neves e outros colegas fundaram o Instituto Egídio Ferreira Lima, um gesto também já antecipando uma homenagem em vida, e ele
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pôde usufruir disso também e foi um gesto realmente relevante e muito correto. Então essas são as minhas palavras no sentido de homenagear Egídio Ferreira Lima”. Com a palavra o Conselheiro Dirceu
Rodolfo de Melo Júnior assim se manifestou: “Qualquer coisa que eu venha a falar depois da fala dos dois Conselheiros vai parecer superficial, primeiro porque o Dr. Carlos Neves conviveu, foi amigo, esteve
ladeado, sentiu epidermicamente quem é a pessoa. O Dr. Valdecir Pascoal falou sobre o viés libertário, viés de tutor da democracia, de exemplo da democracia, está muito bem posto. O que eu queria dizer
aqui é que no seio da minha família fizemos uma troca de complementação da grandeza desse homem. Minha mãe é de Timbaúba; meu pai é de Macaparana, mas viveu em Timbaúba. Eles se conheceram
e se casaram depois, mas a história, o epicentro da história da minha família é Timbaúba. E minha mãe falava do tamanho dele para falar de Timbaúba, ou seja, ela disse: “Ele é lá de Timbaúba; ele é da
minha terra”. Ou seja, falou de um homem que tem uma dimensão muito grande no Estado para falar do rincão dela; assim também meu pai falava. Eu fui fazer direito, quando entrei na faculdade, entrei em
contato com o Jurista profundo; entrei em contato exatamente com aquele homem que lutou contra uma estrutura que o sufocava, e ainda assim continuava em apnéia lutando contra aquilo. Eu voltei para
minha casa, num sentido figurado, para falar dele, de outra forma, como quem diz: “Mamãe, papai, vocês sabiam quem é Egídio Ferreira Lima?” É muito mais do que aquele cidadão que fala de sua cidade.
Ele é tudo isso e pode falar de onde você veio porque ele, além disso, tem uma envergadura intelectual, tem uma envergadura humanística, como disse o Conselheiro. O que eu quero dizer com tudo isso é
que conseguimos, conversando sobre ele - porque acho que a pessoa que mais se falou na minha casa, no que diz respeito a homens importantes, foi o Egídio Ferreira Lima, o nome era ele. O que eu consegui
com essa conversa com o meu pai e minha mãe foi dar completude ao tamanho daquele homem - ou seja, ele é multifário, ele é completo em muitas coisas; completo no sentido de significado, no que realmente
ele veio a representar para democracia, para o rincão dele que é Timbaúba, para Pernambuco, como cidadão, para o mundo jurídico, para as letras jurídicas, quer dizer, ele foi muito completo. E como político,
na sua ação política, que aí eu não tive contato direto, mas tudo isso ouvi, disso tudo fiquei sabendo ou por minha família ou por depois ter me ambientado na Casa de Tobias e conhecido toda a história dele,
e que lá ainda era muito densa. Sabemos que o tempo vai passando, que a história vai desbotando, mas a história dele nunca desbotou. A minha geração falava muito dele na faculdade, até porque ele ainda
era professor, ainda militava, ainda caminhava por aqueles corredores, mas ele não era visto apenas como alguém presente; ele era visto como uma coisa já consolidada, uma coisa vista como algo a ser
lembrado. Tanto que continua sendo lembrado e homenageado, não só por pessoas privadas da sua presença física, da sua presença no dia a dia, cotidiana, como é o caso do Dr. Carlos Neves, mas também
nós que sabemos de sua existência, que por muito tempo saberemos de sua existência e do seu exemplo. Eram essas as palavras que eu queria deixar consignadas.” Com a palavra o Conselheiro Marcos
Loreto: “Presidente Teresa Duere, Conselheiros amigos, Conselheiros Substitutos e todos que estão nos assistindo e advogados. Há uma semana atrás trouxe aqui também um voto de pesar pelo falecimento
de Dr. Ivan Rodrigues, e neste voto de pesar eu poderia escrever para o Dr. Egídio Ferreira Lima a mesma coisa. É que em momentos difíceis, em momentos em que a nossa democracia, como disse o
Conselheiro Valdecir Pascoal, está sempre atacada, pessoas como eles têm que ser enaltecidas pelas instituições, por nós que temos esse pensamento republicano, democrático, para que essas novas
gerações, como foi bem dito também aqui por todos, não esqueçam de figuras, de pessoas como ele. Na Faculdade de Direito não tive a sorte de tê-lo como professor, porque quando estava lá ele estava
como Deputado Federal, licenciado da faculdade, mas sempre os comentários do ponto de vista jurídico na Faculdade de Direito foram os melhores possíveis. Depois foi fundado o Instituto Egídio Ferreira
Lima pelo colega Eduardo Pugliesi, também tendo participado disso Felipe, Leucio, figuras amigas e irmãs e que conseguiram pelo Instituto, imortalizar as ideias de Dr. Egídio Ferreira Lima. Então, neste
momento não poderia deixar de expor a minha fala de que figuras como Egídio Ferreira Lima e tantas outras têm que ser lembradas sempre para que as novas gerações não esqueçam que a luta permanece,
a luta vai continuar viva em todos nós, nos nossos filhos e quem vier mais. A democracia sempre tem que ser, como disse o Conselheiro Valdecir Pascoal, regada e cuidada por todos nós”. A Presidente, em
exercício, Conselheira Teresa Duere, acrescentou: “Senhores Conselheiros, incorporo tudo que foi dito em relação a este grande estadista, Egídio Ferreira Lima. Participei com ele de várias etapas. Gostaria
de ressaltar mais uma coisa a qual até é importante dizer no dia de hoje, quando falamos em termos de luta pela democracia. Naquele momento existia luta pela democracia, mas não existia o ódio, existia
ideologia; lutava-se pela bandeira que se acreditava, cada um tinha seu sonho e nesse sonho lutava, mas não tinha ódio, as famílias não se separavam. Egídio Ferreira Lima foi um homem cassado, foi um
homem que teve problemas, como disse bem o Conselheiro Carlos Neves, inclusive, pessoais e físicos, teve dificuldades de várias espécies, mas ele sempre lutou com amor; sempre lutou com garra, mas
sem ódio. Não havia o que se tem hoje, de que as pessoas não mais se encontram, não mais se respeitam. As pessoas hoje procuram a desídia para cada vez mais separar famílias e amigos. inclusive, estou
lendo um livro ofertado pelo Conselheiro Valdecir Pascoal, que fala sobre essa questão basicamente e mostra os riscos que estamos correndo não só em relação à questão da democracia, mas
fundamentalmente em relação à questão da humanidade, para onde está indo o cidadão, o homem e para onde se vai. Então Egídio Ferreira Lima é fonte de reflexão; é um homem que lutou, vi, participei e
lutei junto com ele, mas tinha sempre a bandeira da não violência e do amor. Este é o Egídio Ferreira Lima que estamos reverenciando hoje”. Com a palavra o Conselheiro Marcos Loreto completou: “Presidente,
só para reforçar, temos nesta Casa um servidor concursado, Marcelo Andrade Ferreira Lima, que é sobrinho de Egídio, filho de Maurício Ferreira Lima, que é irmão de Egídio Ferreira Lima. Então, que se
estenda a ele esse voto de pesar; foi-me trazido pelo Conselheiro Substituto Marcos Flávio Tenório de Almeida a notícia de que temos um servidor na Casa que, também, merece todas as nossas homenagens
no dia de hoje”. Com a palavra a Conselheira Teresa Duere: “Claro, já está incorporado a esse voto de pesar iniciado pelo Conselheiro Carlos Neves e composto por todos que fazem esse Pleno e esta Corte
de Contas”. À unanimidade, foi aprovado o voto de pesar proposto pelo Conselheiro Carlos Neves em virtude do falecimento de Dr. Egídio Ferreira Lima. Preferência/sustentação oral referente aos processos
TC nºs: 18523730-0 (Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho).

PROCESSO RETIRADO DE PAUTA
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO ADRIANO CISNEIROS
(Substituindo o Conselheiro Carlos Porto em suas férias)
PROCESSO ELETRÔNICO DE RECURSO ORDINÁRIO TC Nº
15100073-6RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. ALOISMAR LAERTO FREIRE MARTINS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA, CONTRA O PARECER PRÉVIO, DA
SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 15100073-6, QUE REJEITOU SUAS CONTAS DE GOVERNO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
(Adv. Tadeu Sávio Souza de Lira - OAB: 13616PE)
(Vinculado ao Conselheiro Valdecir Pascoal)

PROCESSOS PAUTADOS
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RICARDO RIOS
(PREFERÊNCIA)
PROCESSOS DIGITAIS DE RECURSO ORDINÁRIO TCs Nºs
1852373-0 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELOS SRS. PAULINO VALÉRIO DA SILVA NETO, SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE LOGÍSTICA E ADELSON CORDEIRO DE MOURA, SECRETÁRIO
DE EDUCAÇÃO, AMBOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 067/2018, DA PRIMEIRA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº
1609231-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL, COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA.
(Adv. Leonardo Oliveira Silva - OAB: 21761PE)
(Vinculado ao Conselheiro Ranilson Ramos)
(Voto em lista)
Após o relatório, foi concedida a palavra ao advogado, Dr. Leonardo Oliveira Silva - OAB: 21761PE que, ao final da sustentação oral, pediu pelo provimento parcial do Recurso Ordinário. Com a palavra o
Conselheiro Carlos Neves colocou dúvida para análise: “Antes de adentrar na fase de votação, ouvindo a sustentação oral e vendo o tema colocado, tenho uma questão inicial aqui para que o Relator se puder
esclarecer ou até parte o advogado, o Ministério Público, sobre se de fato a aquisição foi efetiva, houve uma aquisição, o que aparenta que é que a aquisição foi equivocada, porque era para contemplar
menores, apesar do produto não ser para menores e ela parece que teve uma destinação alterada para adultos, pelo que estou compreendendo é isso. E aí, também, haveria uma segunda inadequação,
porque também não seria próprio para o ensino desses adultos. A pergunta é se há comprovação de que isso foi efetivamente utilizado pelos adultos ou não há essa comprovação ou simplesmente é um
argumento de defesa.” O Relator disse que a partir do acórdão houve comprovação que houve a entrega. O Conselheiro Carlos Neves observou que houve a entrega, mas não a efetiva utilização. Retomando
a palavra o Conselheiro Substituto Ricardo Rios votou por conhecer do presente Recurso Ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para eliminar da deliberação objurgada a aplicação da multa ao Sr.
Paulino Valério, mantendo os demais termos da referida deliberação. Em votação, o Pleno, à unanimidade, acompanhou o voto do Relator.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

1822378-3 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. HEITOR BEZERRA LEITE, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 1339/2018, DA
SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 1601165-0, QUE JULGOU ILEGAIS AS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA DIVERSOS CARGOS, EFETIVADAS EM 2015, NEGANDO O
REGISTRO DOS RESPECTIVOS ATOS ÀS ADMISSÕES LISTADAS NOS ANEXOS I A VIII, APLICANDO-LHE MULTA.
(Adv. Idalina Cecília Fonseca da Cunha Hinrichsen - OAB: 35279PE)
(Adv. Marcelo Ferraz Leite - OAB: 36141PE)
(Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Junior)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, para manter, na íntegra, a deliberação combatida.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

(Em seguida, a Conselheira Teresa Duere transmitiu a presidência ao Conselheiro Valdecir Pascoal tendo em vista que o processo a seguir é vinculado ao GC06)

1621126-1 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. ROBERTO FERREIRA ROCHA, GERENTE DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 1185/16, DA PRIMEIRA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 0606067-5, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL, IMPUTANDO-LHE DÉBITO
SOLIDÁRIO.
(Vinculado à Conselheira Teresa Duere)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento. Determinou, ainda, que fossem mantidos os termos do Acórdão TC ° 1185/16, sem reformas,
permanecendo como responsável solidariamente com a empresa contratada para fiscalizar a obra e com a empresa contratada para realizar a obra.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)
1720609-1 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA EMPRESA ATP ENGENHARIA LTDA., E OUTROS, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 1185/16, DA PRIMEIRA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO
TC Nº 0606067-5, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL, REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, IMPUTANDO AOS RECORRENTES
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
(Adv. Gabriela Duque Poggi - OAB: 23985PE)
(Adv. Isabela Madruga de M. Matos - OAB: 39735PE)
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(Adv. Rogério Vieira de Melo da Fonte - OAB: 14461PE)
(Vinculado à Conselheira Teresa Duere)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento. Determinou, ainda, que fossem mantidos os termos do Acórdão TC ° 1185/16, sem reformas,
permanecendo a responsabilidade solidariamente com o fiscal da obra designado pela Prefeitura e com a empresa contratada para realizar a obra.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins
do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)
(Logo após, a Conselheira Teresa Duere reassumiu a presidência)

RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
PROCESSO ELETRÔNICO DE RECURSO ORDINÁRIO TC Nº
19100297-5RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. ANTÔNIO EVERTON SOARES COSTA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, CONTRA O PARECER PRÉVIO, DA PRIMEIRA
CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 19100297-5, QUE REJEITOU SUAS CONTAS DE GOVERNO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
(Adv. Eduardo Henrique Teixeira Neves - OAB: 30630PE)
(Voto em lista)(Alterado na sessão)
O Relator apresentou suas considerações para alterar o voto em lista como a seguir: “O processo nº 19100297-5RO001, Recurso Ordinário, do exercício de 2018, contra o Parecer Prévio emitido por
este Tribunal de Contas, Segunda Câmara, do município de Trindade, que pugnou pela rejeição, recomendando ao Legislativo a rejeição das contas do prefeito de Trindade naquele exercício. O processo
foi remetido ao MPCO, voltou com Parecer da lavra da Procuradora Geral Adjunta, Dra. Eliana Lapenda, que pugna pela admissibilidade. No mérito, pelo provimento parcial para excluir o “considerando”
referente à manutenção de desenvolvimento do ensino, porque restou comprovada a aplicação à luz dos precedentes deste Tribunal Pleno, mas remanescia a questão, segundo ela, da previdência, em
torno de um milhão da Patronal do Regime Geral e para ela não seria, juntando com outras irregularidades, mas de índole formal, não seria suficiente a exclusão da manutenção do desenvolvimento do
ensino para mudar o juízo de valor, e ela pugna pela continuidade, mesmo excluindo aquele considerando da educação, pela continuidade da rejeição. O voto que eu coloquei em lista na semana passada,
que alterei hoje pela manhã, estava na linha de seguir o Parecer do Ministério Público de Contas no sentido de manter a rejeição, excluindo. Ora, fiz uma revisão deste voto no dia de ontem e hoje substituí
no sistema, quem teve a oportunidade de só ver hoje, viu a segunda versão, porque me deparei com um fato. É que na linha da jurisprudência que a gente vem adotando, quando a falha mais relevante
é, de fato, a previdência, e nesse caso, não tem nem de servidor, tem outras de índole mais formal que merecem ressalvas, mas não teria o condão de levar à rejeição. No caso concreto, então eu alterei,
à luz desse precedente, para dar provimento para a emissão de Parecer Prévio pela aprovação com ressalvas. Tem um detalhe nesse processo que eu queria deixar consignado é que, no meu entender,
ficou clara também a extrapolação da despesa com o pessoal. Havia uma imprecisão do RGF desse município. O RGF apontava para 50% de comprometimento da Receita Corrente Líquida e o cálculo
da auditoria apontava 75%, deixou de se excluir um percentual enorme relativo a contribuições e uma série de outras rubricas, outras dotações e aí, no caso, deu essa distorção. A Segunda Câmara
decidiu então jogar essa questão para o RGF, já que iria examinar também a questão da infração administrativa, medidas corretivas e fazer esse encontro mais preciso de contas, embora tenha adiantado,
no corpo do voto, a relatora foi a Conselheira Teresa Duere, nesse processo, tenha adiantado que já entendia que havia extrapolação. Só precisava, diante do conflito, clarear isso e jogou isso para o
RGF. Bom, diante disso, quando vai para a motivação final da decisão, esse considerando não está lá, o da extrapolação, já que foi remetido ao RGF. Então, eu, no primeiro momento, pensei em trazer
de volta para cá, para não alterar o juízo de valor final, mas vi que a gente tem essa regra da proibição de reformatio, não sendo o Parecer do recurso do MPCO, a gente tem essa regra, que pode um
dia sofrer uma reflexão, um aprofundamento maior, à luz dos princípios que norteiam, mas de fato aqui, eu me senti impedido de retrazer essa questão para colocar como uma motivação, para continuar…
Já que não foi elemento motivador das contas de governo, houve a opção da Câmara competente de colocar isso no RGF. Então, diante disso, é diante disso que eu registrei nesse voto que na
impossibilidade da reformatio in pejus e, remanescendo apenas a questão da Previdência como irregularidade mais relevante, a merecer ressalvas, então à luz dos nossos precedentes, seria no sentido
de dar provimento para alterar o acórdão recorrido no sentido de recomendar a aprovação com ressalvas.” Com a palavra o Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior acompanhou o Relator registrando:
“Senhora Presidente, era só uma observação. Passa ao largo do encaminhamento do Conselheiro Valdecir Pascoal, ao qual acompanho integralmente. A minha divergência, meu dissentir, no que diz
respeito à aplicação da não reformatio in pejus neste Tribunal, Tribunal Administrativo. Eu entendo que em todos os Tribunais em que a verdade material esteja sobrepairando a não reformatio in pejus,
ele merece, vamos dizer assim, como primado, ele merece um amainamento. Então eu entendo que, no âmbito administrativo do controle, embora em muitas situações se aproxime muito o Tribunal de
Contas, por ser o Tribunal judicialiforme, um Tribunal quase judiciário, a gente tem que entender o que é que o Supremo quer, se nos quer como quase judiciário ou não, porque às vezes oscila, vai para
lá, vem para cá. Mas, enfim, apesar disso, partindo do purismo de que preside nos processos da gente o princípio da verdade material sempre fui meio infenso à ideia de que aqui se deve aplicar o não
reformatio in pejus que é aplicado no judiciário. É só para constar um posicionamento meu, mas acompanho o voto integral do Conselheiro Valdecir Pascoal.” Retomando a palavra o Relator acrescentou:
“Doutor Dirceu, Vossa Excelência toca nesse ponto aí e no despacho que eu fiz com o advogado, Dr. Eduardo Henrique, disse para ele: “Esse é um ponto que o Tribunal vem entendendo, mas é um
ponto que um dia pode ser revisitado, porque limita muito a gente aqui em busca de isonomia, de um julgamento o menos não isonômico possível, nessa luta de aprimorar”. Então isso, de fato, é um
limitador; é um formalismo que a gente leva ao “pé da letra”, tem um sentido, você realmente recorre daquilo que foi motivado, o advogado dirá que a parte está certa, não, se não foi motivação eu não
vou nem atacar no recurso. Mas a gente tem também o formalismo moderado e verdade real, esse tempero que a gente precisa um dia parar para sentar, para refletir, se caberia uma evolução
jurisprudencial, ex nunc, claro, para frente. Ou se a gente continua mais conservador em relação …” Neste momento o Conselheiro Carlos Neves manifestou o seu entendimento sobre o tema: “Conselheiro
Valdecir Pascoal, Conselheiro Dirceu Rodolfo, também há outro princípio que a gente, no momento desse, teria que levar em consideração, que é usado, principalmente depois do Código de Processo
Civil novo, que é a questão do elemento da não surpresa. A gente tem que, talvez, se for para evoluir no sentido de não fazer teria que reabrir para discussão. Talvez a gente tenha um caminho para
resolver esse problema que é: Se for fazer uma reforma para aumentar a pena ou para incluir elementos que não foram postos, talvez, teria que ser dado prazo para que a parte se defendesse sobre o
princípio da não surpresa. É uma ponderação para gente pensar aí.” O Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior disse que, inclusive, antes mesmo do advento do Novo Código de Processo Civil, isso
já se discutia, se vai fazer reformatio in pejus, abre-se para se falar. E ainda acrescentou: “O problema é que, com essa coisa da verdade material, estamos sempre com oficialidade andando conosco.
O princípio da oficialidade andando conosco. E a gente tem que entender que, olhando para esse prisma, muito fechado em cima da não reformatio in pejus, o princípio da verdade material vai ser sempre
em favor do gestor, quando, na realidade, a gente tem que manejar com ele nos dois sentidos. Então a verdade material é a verdade material, seja de um lado ou seja do outro, enfim.” Finalizando o
Relator destacou: “Interesse público. E um aspecto também, um coisa que poderia ser pensado, mas aí talvez dependesse de reforma na lei, era garantir um duplo grau, um recurso ordinário dessa
decisão do próprio Pleno para poder ele ter uma chance ainda de contestar, já que aqui, em grau recursal, ele não teria essa recorribilidade, vamos dizer assim. Só seria pedido de rescisão que não
abarca um repensar por parte da instância revisora. Então é isso, Presidente; só para trazer esses esclarecimentos aqui, meu voto foi alterado no sentido de regular com ressalvas.” Concluída a votação,
o Pleno, à unanimidade, acompanhou o Relator.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO MARCOS LORETO
PROCESSO DIGITAL DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TC Nº
2152737-4 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SR. GIORGE DO CARMO BEZERRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 438/2021,
DO PLENO, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 2150586-0, QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ORDINÁRIO.
(Adv. Roberto Gilson Raimundo Filho - OAB:18558PE)
(Voto em lista)
O Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior pediu vista dos autos. Deferido, à unanimidade.

RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
PROCESSOS ELETRÔNICOS DE RECURSO ORDINÁRIO TCs Nºs
17100350-0RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, ORDENADOR DE DESPESAS DO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA MATA NORTE E
AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 917/2021, DA PRIMEIRA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100350-0, QUE APLICOU MULTA AO
RECORRENTE.
(Adv. Flavio Bruno de Almeida Silva - OAB: 22465PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

20100808-7RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. TARCÍSIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº
2018/2021, DA PRIMEIRA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 20100808-7, QUE JULGOU IRREGULAR A GESTÃO FISCAL, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, APLICANDO-
LHE MULTA.
(Adv. Flavio Bruno de Almeida Silva - OAB: 22465PE)
O Relator manifestou seu voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Ordinário. O Procurador-Geral apresentou suas colocações a seguir: “O Ministério Público normalmente tem levantado uma
tese aqui, é uma tese nova, como Vossa Excelência bem levantou, e nesse caso aí de Vossa Excelência eu tenho essa dúvida. Como Vossa Excelência estava falando, era o primeiro mandato dele e realmente
estava aí num período de baixo crescimento e dobrou-se o prazo. Tudo bem, dobrou-se o prazo, e ele não atingiu, e por isso foi multado no segundo semestre. A minha pergunta é: Quando foi feito esse
cálculo, levou-se em conta que no primeiro quadrimestre dobrado ele deveria ter reduzido um terço só ou ele teria que ter chegado? Porque o que o Ministério Público entende de diferente é que essa benesse
dada pela LRF é uma benesse para o gestor, não é uma benesse para o município, e conforme estamos acostumados a julgar aqui, isso aí se conta só naquela época, na primeira benesse não conta, e a
sensibilidade do Ministério Público apresentada, não por mim, sejamos honestos, foi pelo Procurador Ricardo Alexandre, na sua análise detalhada, ele verificou que a benesse era para o gestor, porque é ele
que tem a obrigação, ele que tem o poder de fazer, de atuar, para que aquilo ali chegue até o limite ou que baixe de um terço. E no meu entender seria muito draconiano a gente aplicar a lei ao primeiro gestor,
levando em conta que no primeiro quadrimestre se ele tivesse que baixar tudo. Teria que baixar sim um terço, teria que começar a recontar esse prazo, porque senão o gestor anterior teria tido essa
oportunidade e não fez nada, e o gestor que se esforçou, conseguiu baixar aquele um terço ali, seria penalizado porque a benesse foi dada para alguém que não aproveitou. Então esse detalhe eu pergunto
a Vossa Excelência porque eu acho que cabe aqui a gente começar esse raciocínio para que a gente amadureça e, quando aparecer novamente, a gente esteja mais ciente de se vamos aplicar ou não, que
não seja uma coisa tão nova assim.” Retomando a palavra o Relator esclareceu: “Douto Procurador-Geral, Dr. Gustavo Massa, esse é o meu dilema, porque o texto legal fala de um terço no primeiro
quadrimestre ou semestre, depois fala do restante. E aí você dá uma interpretação extensiva, quando você dá a interpretação extensiva já não existe mais aquele primeiro quadrimestre, se formos para a
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literalidade da norma. Eu entendo como Vossa Excelência, se é para renovar, é um terço. Ainda assim, forçando o texto da lei, ou seja, estamos saindo da interpretação filológica, literal, estamos indo para
uma interpretação sistêmica e, no final, o produto final, ela é extensiva no seu todo. Ela é extensiva no sentido de você aplicar in totum a norma: é um terço e três terços ao final. Penso desta forma, mas isso
me causa uma angústia, porque o texto da norma fala. Historicamente temos o primeiro período, o segundo período, e a partir daí você tem uma dízima periódica, se a pessoa continuar anos e anos a gestão
ou vários gestores, que é o caso aqui, começa em 2012, 2013, 2014, o órgão em questão, caso do Executivo, está permanentemente fora dessa situação. Então o texto da lei não autorizaria, em princípio,
numa leitura mais literal a imaginar que algum outro momento você vai ter um terço, mas se é para aplicar…” O Procurador-Geral disse não pensar que não seria o texto da norma que se teria que estar
olhando, seria o olhar do controlador, que o olhar do controlador vai olhar para a gestão, não vai olhar para uma série numérica. O Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior acrescentou: “Perfeito, mas, veja,
a gente tem que aplicar, de onde é que a gente tira esse um terço? É da norma. E o que é isso? É interpretação da norma. Então, no final, interpretação extensiva in totum. Não tem como, a gente tirar da
norma. Esse um terço não vem do nada, vem de lá. Então a gente aplica a norma de forma a ajustar a sua interpretação. Agora, isso gera uma série de outros questionamentos, que não é o caso, douta
Presidente. É o problema, por exemplo, o que é que se discutiu onticamente neste processo de gestão fiscal? Discute-se só a conduta do gestor de não reconduzir ou se discute, por exemplo, aqui também
a própria história da não recondução do órgão, para fins inclusive de sanções institucionais? Eu entendo que no futuro a gente pode pensar nesse processo unicamente para a questão do modal deôntico
obrigatório do gestor, porque, no final das contas, a gente não expede aqui as certidões? Então se pede ao Tribunal a certidão para dizer se está ou se não está, para outros fins, mas nesse processo o que
a gente tem que deixar claro, o que a gente vai analisar aqui é isto: é a conduta do gestor. Ou, enfim, é alguma coisa que a gente tem que mergulhar também. E está um pouco ainda, como tem duas Câmaras,
o Pleno, e é uma lei realmente muito complexa, e ela é mais complexa ainda porque traz aportada com ela a Lei de Crimes Fiscais, no final e ao cabo, no final de tudo, é a complexidade de julgar contas,
como ficou muito bem exposto no artigo, brilhante artigo do Conselheiro Valdecir Pascoal. É muito difícil, então a gente precisa mergulhar nisso. Agora, eu concordo com Vossa Excelência, como a gente está
de instância recursal, estou mantendo-me totalmente uníssono com o que foi decidido na Câmara. Na Câmara se imaginou um terço e tal, e depois dois terços. Então esse período foi duplicado a partir do
início da gestão. Então o primeiro período foi exatamente o segundo semestre, ou segundo quadrimestre. Então quero crer que a aplicação da sanção foi exatamente observando para um terço. E aí, mantém-
se aqui o que foi decidido, que é a aplicação da multa, dentro do que Vossa Excelência colocou, porque aí, sim, traria um problema de iniquidade, de falta de isonomia. Aquele lá atrás foi leniente, esse daqui
está pegando a coisa agora, e aí a gente vai, na realidade, desbordar para a injustiça, para a falta de isonomia no tratamento dos gestores.” O Procurador-Geral retomou a palavra para acrescentar: “Acho
muito interessante o que Vossa Excelência falou, principalmente como a gente deixa muito claro que se está julgando o gestor porque, ao fim e ao cabo, a punição é muito dura para o gestor nesse caso, é
muito dura. E é muito maior do que a punição para o município que independe ou não desse julgamento aqui, da nossa gestão. E aí, sim, vale a pena levar em conta esse um terço, como Vossa Excelência
falou. Porque é o gestor que está vendo, é ele que vai suportar a maior sanção, e uma sanção das mais duras que o Tribunal de Contas de Pernambuco aplica nesse sentido. Acho que foi muito importante
essa diferenciação e essa visão para o futuro de “o que a gente está fazendo aqui?”, “o que a gente está julgando?”. Essa decisão. Obrigado pela colaboração.” O Relator observou ainda: “O estado de coisas
de hoje é que a gente julga nesse processo também a questão da gestão para fins das sanções institucionais. Tanto que Dr. Ruy Harten, numa das discussões nossas, disse: “Olha, não é só a questão do
gestor, aqui tem que dizer se é regular ou irregular”. Aí eu pergunto: Será que a gente precisa, nesse processo, dizer que é regular ou irregular? É isso que a gente tem que avançar? Porque, de repente, o
prefeito está precisando receber uma transferência voluntária, precisa se habilitar para uma transferência voluntária, ele vai pedir aqui uma certidão. Acho que esse é o caminho consentâneo. Será que em
cada quadrimestre a gente vai precisar dizer isso, se o objeto daquele processo é isso mesmo? É uma coisa que precisa aprofundar.” O Conselheiro Valdecir Pascoal contribuiu com o debate registrando:
“Senhora Presidente, só para entrar um pouco nesse debate, que é sempre importante sobre a LRF, inclusive, a LRF no próximo dia 4 e 5 de maio, 22 anos da LRF. Esse ponto que está sendo trazido aqui
pelo Conselheiro Dirceu e pelo Dr. Gustavo Massa é importante, porque este Tribunal, se tem um dos destaques que a gente tem nessa busca da implementação da efetividade da LRF, a gente, eu reputo
um dos Tribunais que mais trabalham nessa linha de manter uma certa pureza, a máxima pureza da LRF, embora tenham interpretações também mais ampliativas. Essa questão do relatório de gestão fiscal,
criamos um processo autônomo que muitos Tribunais acabam colocando isso em contas de governo apenas e acaba não aplicando nenhuma multa pela infração administrativa que é decorrente da Lei de
Crimes Fiscais, uma competência nova que nós tivemos, e criamos esse processo autônomo e ele tem trazido uma efetividade. Muitas vezes não dá para se aferir pelo recolhimento da multa, mas pela… Eu
pedi esse dado à CCE, vou escrever um texto sobre a LRF. Pedi um dado à CCE essa semana e atualmente cento e seis municípios cumprem a LRF, com essa interpretação mais ortodoxa nossa. Quer dizer,
você pode até ter outros estados aí que cumprem até mais municípios na proporção, mas, às vezes, com uma interpretação mais ampliativa. Então é um dado significativo, são cento e seis, aqueles outros
oitenta e poucos, setenta e poucos, podem olhar o que é que tem naqueles municípios. E certamente tem a ver com a gente na transparência, com a gente na gestão fiscal e tal. Bom, dito isso, esse processo
sempre foi um desafio para nós. Tivemos uma primeira batalha aqui, foi não interpretar cegamente no sentido de gerar um confisco na multa aplicada por cada período. Nós tivemos que fatiar aquilo, de alguma
forma deu interpretação. Não chegamos ao ponto de outros Tribunais de dizer “até”, como foi proposta do Conselheiro Carlos Porto, que também era razoável, a gente apenas sopesou, botamos na balança,
não é hora ainda disso, alguma coisa nesse sentido, mas tinha razoabilidade também. Como a nossa primeira decisão que pugnou pela proporcionalidade dos quadrimestres, a outra também tinha, mas não
quisemos dar esse passo além. Aí surgiram essas as questões, aí teve o que… Esse caso que o Conselheiro Dirceu traz aqui tem a ver com a questão trazida pelo Conselheiro Marcos Loreto uma administrativa
nossa no ano passado, salvo melhor juízo, ou há dois anos, junto com a CCE, com a Auditoria que propuseram, a partir de uma análise do gabinete do Conselheiro Marcos Loreto junto com a própria CCE
concordando, propuseram uma reapreciação nossa em relação à caixa do PIB, negócio de novos períodos de transição, tal. E evoluímos, houve mais um passo para tentar minimizar a gravidade dessa multa
a longo prazo, quando, às vezes, muda gestor. Então tem uma decisão do Pleno, Conselheiro Dirceu, que de alguma forma estou seguindo ela, procurando ser coerente com ela. Tem essa questão do primeiro
quadrimestre do primeiro ano do mandato que nós temos sido sensíveis, já é uma outra inflexão; tem a questão do PIB e Dr. Gustavo Massa traz essa questão agora também de um terço em relação a essa
questão. Em princípio, sobre esse outro ponto da institucional, eu acho que não temos como fugir muito. Estamos analisando a infração administrativa na interpretação que temos dela. No dia que chegar aqui
algum gestor querendo uma certidão, ora se teve a multa naquele período e foi considerada infração administrativa, vai ter a nossa certidão lá, nesse período aqui você estava desenquadrado, tal, ultrapassou;
nesse outro, se for transição, não está. Para efeito da nossa interpretação, vamos dar essas certidões para fins institucionais, para fins de gestor, conforme decidimos aqui. Então, assim, só para dizer da
dificuldade que são esses casos concretos, no dia a dia, de fazermos o voto, separar ali quando muda de gestão, não é fácil, tem sido um desafio que mostra a complexidade das questões. Então o que
proporia aqui é que, se formos de fato fazer uma inflexão, uma nova inflexão na questão de um terço e até outras questões que podem ser colocadas, que façamos antes na sessão administrativa, como
fizemos todas às vezes. Que, às vezes, aqui a gente vai, acha razoável o argumento, já muda, mas às vezes se arrepende e volta atrás, para não ficar assim, porque essas questões que Dr. Gustavo Massa
pode propor, discutirmos mais uma vez, porque sempre vai ter ali uma corrente que tem razoabilidade, com os casos concretos que vão vindo para gente, vamos depois até mudando um pouco o pensar sobre
aquelas questões. Então é isso que vamos seguir um pouco na linha do que nós vimos, que Vossa Excelência está seguindo, estou de acordo, e quando estiver maduro para uma, tanto a CCE pode propor
como algum de nós e Dr. Gustavo Massa pelo MPCO também pode propor alguma ponderação, às vezes até saindo do caso concreto na hora do julgamento e levando para uma administrativa para termos
mais profundidade.” O Procurador-Geral disse achar muito ponderado o que o Conselheiro Valdecir Pascoal falou, realmente é uma instância melhor para se discutir. E como última informação, falou sobre o
PL 6561 de 2019, que está no Senado Federal, alterando justamente a multa, que foi modificado, estava exatamente como até “até 30”, então se modificou, acredita que a Câmara modificou ou foi o Senado
que modificou e vai ter que voltar para a Câmara; que está agora de 10% a 30%. Concluindo, registrou que o pessoal que está junto do Diretor da ATRICON, que a Amupe já está trabalhando com isso, que
essa informação veio de Marcos Alencar, que é advogado da Amupe, na visita da Amupe na gestão ainda do sr. José Patriota, que ele, Gustavo Massa, iria voltar a ligar para a nova presidente para perguntar
se os prefeitos estão lá, porque é uma coisa bem de Pernambuco que se tem endurecido, que cabe também, o Ministério Público que tem essa visão, que está aplicando duramente, ir lá e tentar avançar com
o PL para trazer mais tranquilidade e liberdade para o julgador. A Conselheira Presidente, concluída a discussão, aceitas as ponderações do Conselheiro Valdecir Pascoal e as propostas contidas pelo Ministério
Público, proclamou a aprovação, por unanimidade, do voto do Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior. Antes de seguir com sua pauta, o Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior sugeriu que o tema
específico, por proposta do nosso Procurador-Geral, Gustavo Massa, e com a ponderação do Conselheiro Valdecir Pascoal, fosse encaminhado para uma sessão administrativa. E justificou: “É, essa é
expressiva, sabe, Conselheiro, porque, por exemplo, nesse processo agora vou aquilatar se aplico ou não, se mantenho a decisão da aplicação da multa no segundo quadrimestre, certo? O que é que eu vou
levar em consideração? É um terço ou dois terços, não é? Ou três terços. Então, se, na primeira decisão foi aplicada uma sanção com base nos três terços, posso aqui entender que não, que o que vi ali era
um terço. É isso que quero dizer. A gente vai ter que ver isso no recurso. E aquela ideia de que, se é para a gente fazer interpretação extensiva da norma, porque faz só uma parte dela? Que é duplicar e
não… Bom, é isso. A gente tem que levar para a administrativa, sugiro então à Presidente.” Acatada a sugestão.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

20100811-7RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. MARIA DAS GRAÇAS ARRUDA SILVA, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº º
133/2022, DA PRIMEIRA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 20100811-7, QUE JULGOU IRREGULAR A GESTÃO FISCAL, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, APLICANDO-LHE
MULTA.
(Adv. Luiz Cavalcanti de Petribu Neto - OAB: 22943PE)
O Pleno, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

(Em seguida, o Conselheiro Valdecir Pascoal necessitou ausentar-se da sessão, devido a compromisso em seu gabinete)

19100517-4RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 2094/2021, DA SEGUNDA
CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 19100517-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE, APLICANDO-LHE MULTA.
(Adv. Luiz Cavalcanti de Petribu Neto - OAB: 22943PE)
(Adv. Tiago de Lima Simões - OAB: 33868PE)
O Pleno, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

19100517-4RO002 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. KARLA SIMONNE BEZERRA DA MOTA, ORDENADORA DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 2094/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 19100517-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE,
APLICANDO-LHE MULTA.
(Adv. Luiz Cavalcanti de Petribu Neto - OAB: 22943PE)
(Adv. Paulo Fernando de Souza Simões - Oab N/ 23337 - OAB: 23337PE)
O Pleno, à unanimidade, em preliminar, conheceu do presente processo de Recurso Ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento parcial unicamente para a exclusão da penalidade de multa aplicada à Sra.
Karla Simonne Bezerra da Mota, mantendo os demais termos do Acórdão T.C. nº 2094/2021.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

19100517-4RO003 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAÚJO, ORDENADOR DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 2094/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 19100517-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE.
(Adv. Luiz Cavalcanti de Petribu Neto - OAB: 22943PE)
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O Pleno, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

19100517-4RO004 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. ISABELLA ANDRADE DOS SANTOS SANTANA, ORDENADORA DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO,
CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 2094/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 19100517-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE.
(Adv. Luiz Cavalcanti de Petribu Neto - OAB: 22943PE)
O Pleno, à unanimidade, em preliminar, conheceu do presente processo de Recurso Ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento parcial unicamente para excluir de qualquer responsabilização a Sra. Isabella
Andrade dos Santos Santana, mantendo os demais termos do Acórdão T.C. nº 2094 /2021.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

19100517-4RO005 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. EDVALDO COUTINHO DE ANDRADE LIMA FILHO, ORDENADOR DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO,
CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 2094/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 19100517-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE.
(Adv. Luiz Cavalcanti de Petribu Neto - OAB: 22943PE)
O Pleno, à unanimidade, preliminarmente, conheceu do presente processo de Recurso Ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento parcial unicamente para excluir de qualquer responsabilização o Sr. Edvaldo
Coutinho de Andrade Lima Filho, mantendo os demais termos do Acórdão T.C. nº 2094/2021.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

19100517-4RO006 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. HELDER VICTOR GOUVEIA FERNANDES, ORDENADOR DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, CONTRA
O ACÓRDÃO TC Nº 2094/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 19100517-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE.
(Adv. Luiz Cavalcanti de Petribu Neto - OAB: 22943PE)
O Pleno, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

19100517-4RO007 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. FLÁVIO MARCONE ALVES DE OLIVEIRA, ORDENADOR DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 2094/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 19100517-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE.
(Adv. Luiz Cavalcanti de Petribu Neto - OAB: 22943PE)
O Pleno, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

19100517-4RO008 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA EMPRESA C A SILVERIO DA SILVA EIRELI, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 2094/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO
PROCESSO TC Nº 19100517-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE, REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO.
(Adv. Laercio Barbosa de Souza - OAB: 17151PE)
O Pleno, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

19100517-4RO009 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA EMPRESA CASMATEL - SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 2094/2021, DA SEGUNDA CÂMARA,
REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 19100517-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE, REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO.
(Adv. Laercio Barbosa de Souza - OAB: 17151PE)
O Pleno, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

19100517-4RO010 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA EMPRESA M. D. ELÉTRICA, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 2094/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº
19100517-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE, REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO.
(Adv. Laercio Barbosa de Souza - OAB: 17151PE)
O Pleno, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

19100517-4RO011 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. FABIOLA DA MOTA PIMENTEL, ORDENADORA DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 2094/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 19100517-4, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE,
APLICANDO-LHE MULTA.
(Adv. Paulo Gabriel Domingues de Rezende - OAB: 26965-DPE)
O Relator registrou a presença da advogada Cleópatra, advogada da interessada FABIOLA DA MOTA PIMENTEL, que se mostrou muito diligente, esteve com o Relator na sessão, observou que ela trouxe
importantes questões atinentes à atuação da Secretária de Obras, principalmente, no que diz respeito ao nexo causal, que não houve prejuízo ao erário, não há devolução, etc. Concluindo, disse que informou
a citada advogada que o problema do Tribunal com o processo em tela diz respeito à estrita legalidade, à moralidade administrativa, à impessoalidade, à ampla competitividade, princípios, cânones que em si
mesmo são em si mesmos o próprio instituto da licitação e do contrato, disse vislumbrar que ela agiu de acordo com planilhas, com documentos que estavam sendo urdidos pelas hostes da administração,
começando pelo Gerente de Obras, passando pela Comissão de Licitações, mas a discussão entre o Tribunal e a Prefeitura Municipal de Limoeiro não passou despercebida por nenhum agente, inclusive,
pelo próprio Prefeito que recebeu pessoalmente as notificações do Tribunal, que tentou por várias formas resolve problema. Falou ainda que não crê que a senhora Secretária tenha apenas cumprido papel
de repassadora ou assinante de documentos, ela tinha a obrigação de se insurgir contra algumas situações que aconteceram que ela tinha conhecimento, tanto tinha que em sua defesa ela impinge, também,
ao Tribunal de Contas a culpa pela ocorrência da emergência, a própria defesa faz alusão a questões que ela sabia, se sabia concorreu. Diante do exposto, registrou a dra Cleópatra, que se houve de forma
muito fiel a causa, que esteve aqui precípua, comparecendo desde cedo ao Tribunal, defendendo fidedignamente a sua cliente e com profundidade, através de documentos encaminhados que não foram
juntados aos autos, pois já estavam na pauta, mas documentos alentados, em que a advogada vai além das defesas que foram feitas no primeiro e no segundo momento, sob o ponto de vista de não se poder
fazer uma responsabilização objetiva e sim subjetiva. Por fim, disse que, no caso, a responsabilidade que estava sendo impingida era subjetiva, data máxima vênia, pois ele, o Relator, leva em consideração
não só providenciária, mas tudo o que foi encaminhado pelo Tribunal em que houve ciência de toda a administração, todo o encaminhamento que foi dado, encaminhamento muito leniente, foi um
encaminhamento, desde o primeiro momento, extremamente, modorrento, ou seja, saiu de uma Tomada de Preços, foi para uma Concorrência, um ano depois quase que se tem a primeira abertura de
propostas, na sequência foi que veio a cautelar do Tribunal, que foi abortada a licitação para fazer contratação direta. Então por essas razões, o encaminhamento do seu voto foi no sentido de conhecer e
negar provimento ao Recurso Ordinário. O Pleno, à unanimidade, acompanhou o voto do Relator.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
PROCESSOS ELETRÔNICOS DE RECURSO ORDINÁRIO TCs Nºs
20100085-4RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. IVANILSON FEITOSA DO NASCIMENTO, ORDENADOR DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO
CAPIBARIBE, CONTRA ACÓRDÃO TC Nº 1996/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 20100085-4, QUE JULGOU REGULAR COM RESSALVAS, O OBJETO DA AUDITORIA
ESPECIAL - CONFORMIDADE, APLICANDO-LHE MULTA.
(Adv. Raquel de Melo Freire Gouveia - OAB: 33053PE)
(Adv. Vitor Gomes Dantas Gurgel - OAB: 51438PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

20100085-4RO002 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. POLLYANE COSTA SIQUEIRA, ORDENADORA DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE,
CONTRA ACÓRDÃO TC Nº 1996/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 20100085-4, QUE JULGOU REGULAR COM RESSALVAS, O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL -
CONFORMIDADE, APLICANDO-LHE MULTA.
(Adv. Raquel de Melo Freire Gouveia - OAB: 33053PE)
(Adv. Vitor Gomes Dantas Gurgel - OAB: 51438PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

20100085-4RO003 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. DOUGLAS HENRIQUE VIEIRA BESERRA, ORDENADOR DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO
CAPIBARIBE, CONTRA ACÓRDÃO TC Nº 1996/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 20100085-4, QUE JULGOU REGULAR COM RESSALVAS, O OBJETO DA AUDITORIA
ESPECIAL - CONFORMIDADE, APLICANDO-LHE MULTA.
(Adv. Raquel de Melo Freire Gouveia - OAB: 33053PE)
(Adv. Vitor Gomes Dantas Gurgel - OAB: 51438PE)
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(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

(Em seguida, a Conselheira Teresa Duere transmitiu a presidência ao Conselheiro Carlos Neves, tendo em vista que passaria a relatar processo do GC06)

RELATORA: CONSELHEIRA TERESA DUERE
PROCESSO ELETRÔNICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TC Nº
17100227-1ED001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SR. OLAVO AGUIAR SEVE, PRESIDENTE E ORDENADOR DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPOJUCA, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 39/2021, DO PLENO, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100227-1RO01, QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
(Adv. Marcio Jose Alves de Souza - OAB: 05786PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo intacto o acórdão atacado.
(Excerto da ata da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 20/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

(Logo após, a Conselheira Teresa Duere reassumiu a presidência)

ENCERRAMENTO

Antes de encerrar a sessão, a Conselheira Presidente submeteu ao Pleno, proposta oriunda de vários Conselheiros, a revogação da portaria em relação à questão do uso obrigatório de máscara nas
dependências do Tribunal, para seguir orientação dada através de decreto pelo Exmo. Sr. Governador do Estado. Aprovada, à unanimidade, será assim feito para ainda na próxima sexta-feira o Tribunal está
de acordo com o citado decreto. Nada mais havendo a tratar, às 12h16min o Conselheiro Presidente declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Luciana de Barros Cabral, do NAS, Secretária da Sessão,
lavrei a presente ata, que vai subscrita pelo Senhor Presidente e demais membros deste Tribunal. Auditório Conselheiro Fábio Corrêa, 1º andar, edifício Nilo Coelho/Sala de videoconferência online (Google
Hangouts Meet), em 20 de abril de 2022. Assinados: Teresa Duere, Valdecir Pascoal, Marcos Loreto, Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, Carlos Neves, Adriano Cisneiros. Presentes o Auditor-Geral, Ricardo Rios,
e o Procurador-Geral, Gustavo Massa.

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TC Nº 090/2020, DE 13 DE MAIO DE 2020.

Às 10h40min, havendo quórum regimental, foi iniciada a sessão ordinária do Tribunal Pleno, em formato híbrido, na modalidade presencial, no Auditório Fábio Corrêa, 1º andar, do edifício Nilo Coelho do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, situado na rua da Aurora nº 885, Boa Vista (Recife), e na modalidade remota, por meio de plataforma de videoconferência online (Google Hangouts Meet), nos
termos da Resolução TC nº 090/2020, sob a presidência do Conselheiro Ranilson Ramos. Presentes os Conselheiros Valdecir Pascoal, Marcos Loreto, Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, os Conselheiros
Substitutos Adriano Cisneiros (substituindo o Conselheiro Carlos Porto em suas férias), Alda Magalhães (substituindo a Conselheira Teresa Duere em suas férias), Ricardo Rios (Relator Original), Luiz Arcoverde
Filho (vinculado ao Conselheiro Carlos Porto), Ruy Ricardo Harten Júnior (vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior), Marcos Nóbrega, Auditor-Geral (vinculado ao Conselheiro Marcos Loreto),
Carlos Pimentel (vinculado aos Conselheiros Marcos Loreto e Carlos Neves). Presente o Procurador-Geral, Gustavo Massa.

EXPEDIENTE

Submetida à apreciação, aprovada, à unanimidade, a ata da sessão anterior. Com a palavra o Conselheiro Presidente saudou a todos e, inicialmente, falou sobre a operação “Transporte Escolar” realizada
pelo TCE nos municípios pernambucanos: “Senhores Conselheiros, Dr. Gustavo Massa, nosso Procurador-Geral, Marcos Nóbrega, nosso Auditor-Geral, gostaria de fazer registro do sucesso da nossa
fiscalização no modelo de blitz com relação ao transporte escolar. O Tribunal, neste momento, está presente em 183 municípios,dos quais mais de 100 já enviaram relatórios a respeito. Então gostaria de
convidar a todos, logo que termine a sessão, para irmos à sala de monitoramento no 7º andar.” O Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior parabenizou o Conselheiro Presidente pela operação como a
seguir: “Senhor Presidente inicio dando meu bom dia a todos os Conselheiros, ao digno representante do Ministério Público, Dr. Gustavo Massa, aos servidores da Casa, na pessoa do Diretor de Plenário,
também, meu cordial bom dia a todos os advogados, às partes e aos cidadãos que acompanham a nossa sessão plenária no dia de hoje. Gostaria de dar parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência nesse
trabalho que está sendo feito em todo o Estado de Pernambuco, Vossa Excelência com isso privilegia o controle social, algo muito importante para a sociedade entender que uma agência como a nossa, uma
agência estatal, também, tem as devidas condições, inclusive, com a presunção de legitimidade de seus técnicos, de seus servidores, a própria técnica, a expertise de proporcionar a sociedade a informação
pontual e informação muito importante para que as pessoas que usufruem do serviço público, nesse caso do transporte escolar, tenham condição de saber o que acontece no seu rincão, na sua cidade e ter
a devida condição de propor melhorias. Então o Tribunal de Contas está numa cruzada cidadã, queria, mais uma vez, enaltecer a iniciativa de Vossa Excelência, Conselheiro Presidente, que demonstra que
o Tribunal pode atuar a latere do processo, temos nossos processos, essa atuação nossa vai gerar processos, vamos ter que ter todo o cuidado com a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal
substantivo, os preceitos constitucionais ilegais que pauta a atuação formal do Tribunal, mas afora isso, também, podemos levar informação precisa, informação que independe de uma dialética processual,
uma informação que foi constatada, uma constatação na realidade, independe de juízo de valor, aí não se está falando de juízo de valor do Tribunal, estamos falando de constatação tecnicamente controlada,
patenteada para que o cidadão possa a partir daí, a sociedade civil organizada tomar as suas providências e dialogar com o Poder Público para que as coisas sejam devidamente colocadas em seus gozos.
De forma que queria, de público, parabenizar Vossa Excelência, sua gestão, à doutora Adriana, aos técnicos que estão diretamente envolvidos com a questão, e, principalmente, a iniciativa de Vossa Excelência
na medida em que tomou conhecimento dos problemas que foram noticiados na imprensa local sobre transporte escolar, Vossa Excelência não se quedou inerte, automaticamente, engendrou e desenhou
essa atuação do Tribunal que está acontecendo em todo Estado de Pernambuco, em todos os municípios de Pernambuco. Então é, por assim dizer, uma epifânia que precisa ser ressaltada.” O Conselheiro
Substituto Marcos Nóbrega parabenizou o Conselheiro Presidente pela iniciativa da auditoria realizada no transporte escolar dos municípios pernambucanos, registrando ser um marco no modus operandi do
Tribunal, e parabenizou, também, a todos que integraram a equipe responsável em trabalho laborioso para que tudo desse certo. Pela ordem, o Procurador-Geral parabenizou, também, o Conselheiro
Presidente nos seguintes termos: “Não poderia deixar de parabenizar o Presidente e a equipe técnica pela rapidez e pela eficiência da operação hercúlea que está sendo montada agora, com transmissão de
imagens, quase em tempo real, para imprensa, com postura do Presidente de diálogo, postura educacional, esse é o viés da operação que está acontecendo agora, didático, em um curto espaço de tempo
medidas extremamente eficientes já foram tomadas para mostrar a população e, às vezes, até ao gestor que não tem a noção real do que está acontecendo dentro do transporte escolar. O Ministério Público
apoia e parabeniza a ideia, tem entrado em contato junto com o Ministério Público Estadual, com a AMUPE para divulgar o nosso fantástico manual de contratação e de gestão do transporte público, feito pela
nossa equipe técnica, que vai começar a ser exigido, através da Resolução TC nº 156, a partir de julho próximo. O Ministério Público está à disposição de Vossa Excelência no que puder colaborar junto aos
outros órgãos como, por exemplo, o DETRAN, fazendo visita, procurando ver o quanto se precisa de pessoal para se fazer a inspeção. A notícia que se tem é a de que se todo mundo fosse fazer a inspeção
agora, como é necessário, não teria inspetores suficientes, mas o Presidente até nisso está mergulhando, mergulhou a fundo para saber que existem convênios entre o DETRAN e os grandes municípios, que
esse tipo de inspeção pode ser terceirizada e aqui vemos um TCE maduro, atuante, preocupado e dando ao cidadão a noção real do que está acontecendo e como se pode melhorar a gestão do transporte
público dentro do nosso Estado de Pernambuco. Então está de parabéns o Tribunal de Contas, na pessoa do Presidente, a DEX, na pessoa de Adriana Arantes, e todos os demais servidores.” O Conselheiro
Presidente agradeceu as palavras do Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, do Auditor-Geral e do Procurador-Geral, dividiu com todos que não faria nunca a citada operação se não tivesse o apoio de
todo o Conselho, do Ministério Público de Contas e da Auditoria-Geral. Continuando, disse que, no exato momento, havia quase duzentos técnicos da Casa espalhados nos 183 municípios de Pernambuco,
estrutura grande e que conta com cento e oitenta e cinco veículos à disposição. Acrescentou que ainda se estava na primeira blitz, trabalhando com equipamentos até pessoais de cada um dos técnicos
envolvidos, o que agradeceu por isso. Registrou que estava sendo encaminhado convênio com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem uma plataforma tecnológica espetacular, onde são
linkados diversos equipamentos, que ele, Presidente, já autorizou a equipe de contratação e de licitação para comprar 250 equipamentos que são um pouco mais avançados dos que o Tribunal possui e a
implantação da sala de monitoramento. Informou que a operação será ampliada para outras políticas públicas, que hoje o Tribunal está fazendo fiscalização pedagógica, mas muito mais do que ter braço
pedagógico ficará no Tribunal banco de dados real sobre a situação em que hoje está o transporte de estudantes dos diversos municípios, completa informação. Concluindo, disse que em seguida será feita
visita, mas parabeniza os técnicos na pessoa da doutora Adriana, que está coordenando, que, sinceramente, ela foi um grande presente que o então Presidente Dirceu Rodolfo de Melo Júnior deixou e que
ele, Conselheiro Ranilson Ramos, teve a preocupação de manter toda a equipe dele, que quando assumiu a presidência o convite foi: “Quem não quiser ficar, fale!” Falou que a equipe, que já vem de outras
gestões, é fora do comum de competência, de dedicação e de compromisso. O Conselheiro Valdecir Pascoal parabenizou o Presidente: “Senhor Presidente, senhores Conselheiros, senhor Procurador-Geral,
servidores e todos que nos assistem. Senhor Presidente gostaria de deixar registrado, enaltecer o trabalho dessa operação que está sendo feita em relação ao transporte escolar, a qualidade do transporte
escolar. O Dr. Dirceu falou muito bem da importância dessa nossa função operacional e pedagógica, também, o Dr. Gustavo Massa; o Auditor-Geral, Marcos Nóbrega, todos aqui falaram e queria enaltecer,
corroborar essas palavras, sobretudo de um serviço essencial à cidadania, à educação, principalmente, nesse momento de retorno das aulas presenciais, do tanto que a educação, de alguma forma, sofreu
no contexto da pandemia. Então esse Tribunal, em boa hora, faz estratégia de fiscalização no caráter da efetividade, da qualidade do serviço, e didático, a partir daí, certamente, deparando-se com questões
mais graves, processos vão ser formalizados, mas Vossa Excelência, como líder dessa instituição, está de parabéns e toda a equipe que está trabalhando hoje nos 183 municípios do Estado de Pernambuco,
em tempo real, mostrando estratégia inovadora que, certamente, dará muitos frutos para o controle e, sobretudo, para a gestão e para a qualidade do serviço prestado na área de educação. Parabéns
Presidente! Parabéns a todos!” O Conselheiro Marcos Loreto parabenizou o Presidente: “Queria falar sobre o nosso trabalho de hoje, do Tribunal fazendo, também, referência ao nosso corpo técnico, aos
Auditores que conseguiram de forma gigante mostrar nossa capilaridade em todos os municípios de Pernambuco, sempre a questão do controle social, de antecipar a sociedade os nossos diagnósticos, esse
é o caminho, no meu entender, mais uma prestação de contas de serviço que estamos fazendo à sociedade. Queria parabenizar Vossa Excelência, assim como todo corpo técnico que participou da atividade,
que sei será a primeira de muitas outras.” O Conselheiro Ranilson Ramos acrescentou: “Conselheiro Marcos Loreto, as palavras de Vossa Excelência, todos os louros, os reconhecimentos devem ir para o
nosso corpo técnico, liderado pela doutora Adriana Arantes, e para todos que estão participando dessa operação, devemos parabenizar o esforço, a cooperação de quase duzentos técnicos da Casa que estão
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com seus aparelhos pessoais, seus smartphones, muitos em carro próprio, fazendo essa grande atuação do nosso Tribunal, portanto todo reconhecimento a eles.” Na sessão foi devolvido de vista o processo
TC nº 18100555-4RO001 (Prefeitura Municipal de Brejão). Preferência/sustentação referente aos seguintes processos TC nºs 2155336-1 (Prefeitura Municipal de Flores) e 15100219-8PR001 (Prefeitura
Municipal de Gravatá).

PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA
RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
PROCESSO DIGITAL DE RECURSO ORDINÁRIO TC Nº
2211129-3 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 2087/2021, DA SEGUNDA
CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 2050725-2, QUE JULGOU ILEGAIS AS
CONTRATAÇÕES LISTADAS NOS ANEXOS I-A, I-B, II-A, II-B E III, NEGANDO-LHES REGISTRO, APLICANDO MULTA AO RECORRENTE.
(Adv. Maria Stephany dos Santos - OAB: 36379PE)
O Relator explicou aos pares que estava retirando o processo de pauta devido à questão do processo digital e do eletrônico que se tem dificuldade de “enxergar” os documentos que lá estão, que analisou o
processo várias vezes, houve documento que não conseguiu visualizar que era corresponsável de aderir ao recurso do Prefeito, assim a necessidade de retirada de pauta, sanear o feito, encartar dentro do
processo o pedido e decidir sobre a questão do recurso que está sendo aderido de forma a desfiar, se for o caso, o agravo.
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS NÓBREGA
(AUDITOR-GERAL)
PROCESSO DIGITAL DE RECURSO ORDINÁRIO TC Nº
2110008-1 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. ANTÔNIO EVERTON SOARES COSTA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE E PELA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS SOARES
COSTA, SECRETÁRIA DE FINANÇAS DA CITADA PREFEITURA, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 1357/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 1400234-6, QUE JULGOU
IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL.
(Adv. Eduardo Henrique Teixeira Neves - OAB: 30630PE)
(Vinculado ao Conselheiro Marcos Loreto)
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO HARTEN JÚNIOR
PROCESSOS DIGITAIS DE RECURSO ORDINÁRIO TCs Nºs
1927869-0 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. PLÍNIO SÉRGIO COSTA CHAPOVAL, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 903/19, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 1723907-2, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL, IMPUTANDO-LHE DÉBITO.
(Adv. Luciclaudio Gois de Oliveira Silva - OAB: 21523PE)
(Vinculado ao Conselheiro Valdecir Pascoal)
(Voto em lista)
2051616-2 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELOS SRS. LUIZ HENRIQUE DE BARROS LIRA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, PLÍNIO SÉRGIO COSTA CHAPOVAL,
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, FRANCISCO ROMERO FREIRE SOARES, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SELMO CORREIA DA SILVA, TESOUREIRO, TODOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 903/19, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 1723907-2, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO DA
AUDITORIA ESPECIAL.
(Adv. Luiz Cavalcanti de Petribú Neto - OAB: 22943PE)
(Vinculado ao Conselheiro Valdecir Pascoal)
(Voto em lista)
O Conselheiro Substituto Ruy Ricardo Harten Júnior ficou impossibilitado de relatar os seus processos devido a problemas técnicos com o áudio da transmissão por meio de plataforma de videoconferência
online (Google Hangouts Meet), desta feita retirou os processos da pauta.

PROCESSOS PAUTADOS
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ ARCOVERDE FILHO
(PREFERÊNCIA)
PROCESSO DIGITAL DE RECURSO ORDINÁRIO TC Nº
2155336-1 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS (MPCO), CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 1080/21, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO
TC Nº 2057455-1, QUE JULGOU LEGAIS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA DIVERSAS FUNÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020, GESTÃO DO PREFEITO MARCONI MARTINS SANTANA, APLICANDO-LHE MULTA.
(Adv. Luís Alberto Gallindo Martins - OAB: 20189PE)
(Vinculado ao Conselheiro Carlos Porto)
(Voto em lista)
O Conselheiro Marcos Loreto pediu vista dos autos. Deferido, à unanimidade.

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO ADRIANO CISNEIROS
(Substituindo o Conselheiro Carlos Porto em suas férias)
(PREFERÊNCIA)
PROCESSO ELETRÔNICO DE PEDIDO DE RESCISÃO TC Nº
15100219-8PR001 - PEDIDO DE RESCISÃO INTERPOSTO PELO SR. GABRIEL UCHOA CAVALCANTI TENÓRIO, ORDENADOR DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 1300/19, DO PLENO, REFERENTE O PROCESSO TC Nº 15100219-8RO003, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
(Adv. Paulo Maurício Barros de Moura Conceicao - OAB: 22334PE)
(Adv. Gustavo Paulo Miranda e Albuquerque Filho - OAB: 42868PE)
(Relatoria Originária)
(Voto em lista)
Após o relatório, foi concedida a palavra ao advogado, Dr. Gustavo Paulo Miranda e Albuquerque Filho - OAB: 42868PE, que ficou impossibilitado de apresentar sustentação oral devido a problemas técnicos
com o áudio da transmissão por meio de plataforma de videoconferência online (Google Hangouts Meet. Foi solicitado à equipe de TI que entrasse em contato com o advogado para solução do problema. O
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior observou que o processo em questão traz questão que em seu âmago traz problema idêntico a um processo que está em seu gabinete, assim sendo solicitou vista
para ter condições de analisar os dois processos conjuntamente. O Conselheiro Presidente pediu desculpas a todos os Conselheiros, pois havia submetido o processo à discussão e à votação sem ouvir o
nobre advogado, informou ao Dr. Gustavo Paulo Miranda e Albuquerque Filho - OAB: 42868PE que o Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior pediu vista dos autos e pediu, ele, Presidente, desculpas pelo
problema técnico que impossibilitou a sua sustentação oral. O Conselheiro Marcos Loreto registrou ao advogado que seu tempo de sustentação oral está garantido quando o processo retornar ao julgamento.
O Conselheiro Substituto Adriano Cisneiros disse que, quando o processo retornar de vista, fará novamente o relatório para lembrar aos Conselheiros sobre o seu teor e oportunizar ao advogado o seu direito
de defesa. Deferido, à unanimidade, pedido de vista feito pelo Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior.

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RICARDO RIOS
PROCESSO DIGITAL DE PEDIDO DE RESCISÃO TC Nº
2157117-0 - PEDIDO DE RESCISÃO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNAPE), ATRAVÉS DA PROCURADORIA-GERAL DO
ESTADO, CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA TC Nº 4290/2021, RFERENTE AO PROCESSO TC Nº 2152102-5, QUE JULGOU ILEGAL A PORTARIA Nº 0056/2021 – FUNAPE, COM VIGÊNCIA A PARTIR
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE CONCEDEU PENSÃO POR MORTE A MARIA JOSÉ ALVES. (SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES).
(Relatoria Originária)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Pedido de Rescisão e, no mérito, julgou-o procedente para considerar legal a Portaria nº 0056/2021 da FUNAPE concedendo pensão por morte a MARIA JOSÉ
ALVES.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL
PROCESSOS DIGITAIS DE RECURSO ORDINÁRIO TCs Nºs
2152239-0 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELOS ORDENADORES DE DESPESAS DA SECRETARIA DE TURISMO DO RECIFE, SRS. SAMUEL DE OLIVEIRA NETO, EDNALDO GONÇALVES
FIGUEIROA E CARLOS LINS BRAGA, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 1.069/2020, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 0901917-0, QUE JULGOU IRREGULARES SUAS CONTAS
DE GESTÃO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, IMPUTANDO-LHES DÉBITO.
(Adv. Márcio José Alves de Souza - OAB: 05786PE)
(Vinculado ao Conselheiro Marcos Loreto)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo inalterados todos os termos do Acórdão TC nº 1.069/2020.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)
2152592-4 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PESSOA JURÍDICA MAKPLAN – MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA., CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 1.069/2020, DA SEGUNDA CÂMARA,
REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 0901917-0 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DO RECIFE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008.
(Adv. Maria Eduarda Siqueira Cavendish - OAB: 43173PE)
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(Vinculado ao Conselheiro Marcos Loreto)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo inalterados todos os termos do Acórdão TC nº 1.069/2020.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO DE RECURSO ORDINÁRIO TC Nº
20100428-8RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. GILVAN DE ALBUQUERQUE ARAÚJO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANARI, CONTRA O PARECER PRÉVIO, DA SEGUNDA
CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 20100428-8, QUE REJEITOU SUAS CONTAS DE GOVERNO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
(Adv. Luana Maciel - OAB: 45907PE)
(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
PROCESSO DIGITAL DE RECURSO ORDINÁRIO TC Nº
2210297-8 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. ADILSON GOMES DA SILVA FILHO, PREFEITO E ORDENADOR DE DESPESAS DO MUNICÍPIO DE MORENO, CONTRA O ACÓRDÃO TC
Nº 1.876/2021, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 1821432-0, QUE JULGOU IRREGULAR A GESTÃO FISCAL DO RECORRENTE, RELATIVA AO 2º QUADRIMESTRE DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, APLICANDO-LHE MULTA.
(Adv. Eduardo Henrique Teixeira Neves - OAB: 30630PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO MARCOS LORETO
PROCESSOS ELETRÔNICOS DE RECURSO ORDINÁRIO TCs Nºs
17100212-0RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. JOSÉ EVILÁSIO DE ARAÚJO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 121/2022,
DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100212-0, QUE JULGOU REGULARES COM RESSALVAS SUAS CONTAS DE GESTÃO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2016, APLICANDO-LHE MULTA.
(Adv. Williams Rodrigues Ferreira - OAB: 38498PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, com a consequente manutenção, na íntegra, dos termos do Acórdão TC nº 121/2022, prolatado pela
Segunda Câmara do TCE/PE nos autos do processo TC nº 17100212-0, o qual teve por objeto a Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura de Taquaritinga do Norte, referente ao exercício de 2016, na
parte relativa ao ora Recorrente, Sr. José Evilásio de Araújo, Prefeito no período auditado.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

17100212-0RO002 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. MARIA JOEVANUSA SOARES DOS SANTOS, COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARITINGA DO NORTE, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 121/2022, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100212-0, QUE APLICOU-LHE MULTA.
(Adv. Williams Rodrigues Ferreira - OAB: 38498PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, com a consequente manutenção, na íntegra, dos termos do Acórdão TC nº 121/2022, prolatado pela
Segunda Câmara do TCE/PE nos autos do processo TC nº 17100212-0, o qual teve por objeto a Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura de Taquaritinga do Norte, referente ao exercício de 2016, na
parte relativa à ora Recorrente, Sra. Maria Joevanusa Soares dos Santos, Coordenadora do Sistema de Controle Interno da Prefeitura antes referida, no período auditado.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

17100212-0RO003 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. ALBERTO MAGNO LIMA BARBOSA, MEMBRO DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 121/2022, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100212-0, QUE APLICOU-LHE MULTA.
(Adv. Williams Rodrigues Ferreira - OAB: 38498PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, com a consequente manutenção, na íntegra, dos termos do Acórdão TC nº 121/2022, prolatado pela
Segunda Câmara do TCE/PE nos autos do processo TC nº 17100212-0, o qual teve por objeto a Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura de Taquaritinga do Norte, referente ao exercício de 2016, na
parte relativa ao ora recorrente, Sr. Alberto Magno Lima Barbosa, membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL local no período auditado.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

17100212-0RO004 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. RONALDO CESAR DOS SANTOS SILVA, PRESIDENTE DA CPL E PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
DO NORTE, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 121/2022, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100212-0, QUE APLICOU-LHE MULTA.
(Adv. Williams Rodrigues Ferreira - OAB: 38498PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, com a consequente manutenção, na íntegra, dos termos do Acórdão TC nº 121/2022, prolatado pela
Segunda Câmara do TCE/PE nos autos do processo TC nº 17100212-0, o qual teve por objeto a Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura de Taquaritinga do Norte, referente ao exercício de 2016, na
parte relativa ao ora Recorrente, Ronaldo Cesar dos Santos Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL e pregoeiro local no período auditado.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

17100212-0RO005 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. SHIRLEY FEITOSA ARAUJO BRAGA, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO
NORTE, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 121/2022, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100212-0, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016.
(Adv. Williams Rodrigues Ferreira - OAB: 38498PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, não conheceu do presente Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

17100212-0RO006 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. JOELMA MARIA DOS SANTOS BRITO, MEMBRO DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE, CONTRA
O ACÓRDÃO TC Nº 121/2022, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100212-0, QUE APLICOU-LHE MULTA.
(Adv. Williams Rodrigues Ferreira - OAB: 38498PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, com a consequente manutenção, na íntegra, dos termos do Acórdão TC nº 121/2022, prolatado pela
Segunda Câmara do TCE/PE nos autos do processo TC nº 17100212-0, o qual teve por objeto a Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura de Taquaritinga do Norte, referente ao exercício de 2016, na
parte relativa à ora Recorrente, Sra. Joelma Maria dos Santos Brito, Membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL local no período auditado.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

17100212-0RO007 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. POLIANA SANTANA ANDRADE, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE, CONTRA O ACÓRDÃO
TC Nº 121/2022, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100212-0, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
(Adv. Williams Rodrigues Ferreira - OAB: 38498PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, não conheceu do presente Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

17100212-0RO008 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. EVELYNNE LAYS SILVA, GERENTE DO SAGRES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 121/2022, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100212-0, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
(Adv. Williams Rodrigues Ferreira - OAB: 38498PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, não conheceu do presente Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)
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17100212-0RO009 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. RONALDO VEIGA DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE, CONTRA
O ACÓRDÃO TC Nº 121/2022, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100212-0, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
(Adv. Williams Rodrigues Ferreira - OAB: 38498PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, não conheceu do presente Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

17100212-0RO010 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. JAIRO MARTINS DE MACEDO, MEMBRO DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 121/2022, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100212-0, QUE APLICOU-LHE MULTA.
(Adv. Williams Rodrigues Ferreira - OAB: 38498PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, com a consequente manutenção, na íntegra, dos termos do Acórdão TC nº 121 /2022, prolatado pela
Segunda Câmara do TCE/PE nos autos do processo TC nº 17100212-0, o qual teve por objeto a Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura de Taquaritinga do Norte, referente ao exercício de 2016, na
parte relativa ao ora Recorrente, Sr. Jairo Martins de Macedo, Membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL local no período auditado.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

17100212-0RO011 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. CRISTIANE JOCELMI DOS SANTOS, MEMBRO DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE, CONTRA
O ACÓRDÃO TC Nº 121/2022, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 17100212-0, QUE APLICOU-LHE MULTA.
(Adv. Williams Rodrigues Ferreira - OAB: 38498PE)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, com a consequente manutenção, na íntegra, dos termos do Acórdão TC nº 121/2022, prolatado pela
Segunda Câmara do TCE/PE nos autos do processo TC nº 17100212-0, o qual teve por objeto a Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura de Taquaritinga do Norte, referente ao exercício de 2016, na
parte relativa à ora Recorrente, Sra. Cristiane Jocelmi dos Santos, Membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL local no período auditado.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO ADRIANO CISNEIROS
(Substituindo o Conselheiro Carlos Porto)
PROCESSOS ELETRÔNICOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TCs Nºs
19100361-0ED001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EMPRESA MARTINS COMBUSTÍVEIS LTDA., CONTRA O ACÓRDÃO TC N° 286/2022, DO PLENO, REFERENTE AO PROCESSO
TC Nº 19100361-0RO002, QUE NÃO CONHECEU O RECURSO ORDINÁRIO. (PREFEITURA MUNICIPAL DE MANARI)
(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negou-lhes provimento, diante da ausência de pontos omissos, contraditórios ou obscuros a serem apreciados, nem
erros materiais a serem sanados, mantendo a decisão recorrida.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

19100361-0ED002 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS SRS. GILVAN DE ALBUQUERQUE ARAÚJO, PAULO CEZAR RODRIGUES, JUCIANNY MARIA DE CARVALHO, MARILUCE JULIÃO
MARTINS, LUCAS BEZERRA FREIRE, MÁRCIO OMENA RAMOS PITA, COSME DA SILVA MENEZES, JOSÉ MARTINS DE LIMA FILHO E SIBELE MONTEIRO DA SILVA, ENTÃO ORDENADORES DE
DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANARI, CONTRA O ACÓRDÃO TC N° 344/2022, DO PLENO, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 19100361-0RO001, QUE NÃO CONHECEU O RECURSO
ORDINÁRIO.
(Adv. Filipe Fernandes Campos - OAB: 31509PE)
(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, conheceu dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negou-lhes provimento, diante da ausência de pontos omissos, contraditórios ou obscuros a serem apreciados, nem
erros materiais a serem sanados, mantendo a decisão recorrida.
(Excerto da ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 27/04/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

ENCERRAMENTO

Antes de encerrar a sessão, o Procurador-Geral registrou a preocupação do MPCO com relação a contratação de empresa alagoana como a seguir: “Gostaria de expressar, publicamente, a preocupação do
Ministério Público de Contas com relação às contratações de uma empresa, que está sob apuração administrativa na Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas. Trata-se de uma empresa alagoana,
chamada Megalic, que tem vendido kits de robótica de uma empresa de São Carlos, uma empresa pet. Inicialmente, foi apontado na imprensa, pela Folha de São Paulo, no Antagonista, quando começamos
a trabalhar nesse tipo de operação e se descobriu que o Tribunal de Contas já tinha evitado prejuízos nos municípios de Serra Talhada e Carnaubeira da Penha, só de começar a auditoria, no levantamento,
quando foram identificadas várias irregularidades, os editais praticamente idênticos, claros indícios de favorecimento da empresa vencedora e de superfaturamento, inclusive, comparando com outras empresas
de nível internacional, não desmerecendo a empresa de São Carlos, pois lá em São Carlos é o nosso “Vale do Silício”, lá está a USP, incubadora. Essa empresa pet tem, por exemplo, aproximadamente dez
anos de existência, mas a forma como está sendo contratada, com editais idênticos, claramente sendo direcionados, uma coisa que dificulta muito o estudo dos nossos técnicos é a carona em ata de registro
de preço do editado, é difícil você fazer esse tipo de coisa. Queria alertar os Conselheiros, estou no início da investigação, mas a minha preocupação é enorme com relação à prevenção disso, porque quando
iniciei, dia 18, tinham essas duas empresas que já estavam fiscalizadas e tinham duas para mim só, referente a Bom Jardim e a Orobó, inclusive, haverá reunião com o pessoal de Bom Jardim amanhã.”
Nesse momento o Presidente indagou quais eram as duas empresas. O Procurador-Geral respondeu então: “É uma única empresa que está revendendo material da empresa de São Carlos, uma empresa
alagoana chama Megalic, verifiquei que está localizada em um bairro residencial, tem apenas um funcionário, está vendendo, além do kit, serviços, não sei qual pessoal vai ter para treinar os nossos
professores, para ensinar robótica às crianças, não existe, até agora, a indicação de planejamento real, se tem internet de qualidade, se tem pessoal preparado, se tem lugar para guardar isso, em Alagoas.
Segundo a reportagem, tinha chão batido, tinha empresa que comprou kit de informática que não tinha nem água encanada, então independente de se desconfiar que alguma delas seja de emendas
parlamentares, se, em tese, não tem muita vinculação a uma política pública bem planejada, uma coisa assim eventual, talvez seja até uma verba carimbada, não sei porque ainda estou pedindo os
documentos, mas vejam só de quando comecei tinham duas, dia 18, hoje já temos João Alfredo, Vitória de Santo Antão e Cortês, ou seja, já são cinco e, em contato com pessoal da área de auditoria, já
descobri que tem mais Pesqueira também agora, e tem um monte que não sei, estou, inclusive, mandando ofício para a empresa Megalic para saber em quais licitações ela está dentro do Estado e quais as
licitações que já foram vencidas, que já tem contrato. Pelo apurado aqui, até porque estou fazendo um releasing para a imprensa, então temos em termos de contratações mais de dezesseis milhões em
prefeituras pobres, inclusive, do nosso Estado. Estou requisitando informações acerca dos processos licitatórios e contratações, à medida em que as informações forem chegando vou procurar agir,
preventivamente, utilizando a independência funcional do Ministério Público, mas quando estiver mais maduro vou precisar da atuação de cada um dos Conselheiros Relatores daqueles municípios, para que
se tenha uma ação mais efetiva, uma cautelar, um alerta, dependendo do caso que for investigado. Então vale aqui o alerta tanto para o Conselho, quanto para toda a população que está nos escutando pela
internet, atente no seu município se está havendo contratação de empresa de robótica, sem o menor planejamento, sem a menor condição, às vezes, a escola não tem a mínima estrutura, estamos vendo
atualmente o estado do transporte escolar no nosso Estado, têm fotos que estão sendo divulgadas neste momento na imprensa mostrando a precariedade, a política pública educacional desestruturada,
trazendo dinheiro para kit de robótica, provavelmente, por uma empresa que está superfaturando, inclusive, o TCU já determinou que o FNDE suspenda alguns desses repasses, ocorre que alguns municípios,
por exemplo, salvo engano, o de Cortês, fizeram com verba própria, não foi com verba de emenda não. Então estou angariando essas informações, agradeço a oportunidade de poder, publicamente, estar
externando a preocupação do Ministério Público com o prejuízo ao erário público, com a falta de planejamento e de controle das políticas públicas educacionais desse país.” Com a palavra o Conselheiro
Dirceu Rodolfo de Melo Júnior registrou: “Senhor Presidente, gostaria de parabenizar a iniciativa do Ministério Público de Contas, Vossa Excelência está tomando uma iniciativa muito importante de alertar,
através da TV TCE, todos os gestores do Estado de Pernambuco sobre esse problema, é um alerta, aquela função nosssa de alerta formal Vossa Excelência está fazendo aqui ao vivo e em cores. Os Prefeitos
que possivelmente estejam encaminhando contratação desse jaez, também, estarão alertados que o Tribunal está de “olho” na questão, mas queria, sobremaneira, parabenizar Vossa Excelência, Dr. Gustavo
Massa, pela forma de proceder sem abrir mão das competências do Ministério Público de investigar, é possível investigar e investigar bem, o papel do Ministério Público investigador, preocupado, também,
com o sistema Tribunal de Contas, trazendo o fruto do seu trabalho para dentro do sistema e respeitando a função dos Conselheiros de julgar, respeitando a Presidência, respeitando o Colegiado, entendendo
as nossas limitações, que não podemos prejulgar. Então queria realçar a forma de Vossa Excelência proceder neste caso, acho que é por aí que o Ministério Público de Contas, todo mundo sabe que me
orgulho muito de ser egresso do Ministério Público de Contas, torço muito para que isso aconteça logo, em nível nacional, não só em Pernambuco, mas é por aí que Vossas Excelências, Procuradores do
Ministério Público de Contas, vão firmar o entendimento, dentro do sistema e fora do sistema, do grande papel que desempenham trazendo para dentro do sistema Tribunal de Contas e para fora - de acordo
como a coisa vá caminhando - um aguçamento e uma verticalização da alguns assuntos que, às vezes, no dia a dia, na refrega, no julgamento dos processos, não temos condições de verticalizar, então o
papel de vocês é verticalizar e trazer para dentro do sistema e, eventualmente, para fora do sistema de forma concertada nuances de algumas questões, inclusive, problemas atinentes à fraude estruturada,
coisas que, às vezes, passam ao largo e que vocês têm a condição de dar o tratamento jurídico adequado, vislumbrar quais são os tipos, inclusive, de improbidade penal que seja, que possam estar sugerindo
incursão no caso e, principalmente, fortalecer o sistema Tribunal de Contas, o sistema de controle externo, na medida em que vamos cada vez mais a fundo nas questões que são trazidas, às vezes, colocadas
na imprensa, são colocadas epidermicamente numa decisão ou em outra onde o Ministério Público mergulha e traz à luz informações preciosas, desdobramentos menos epidérmicos e mais profundos. Então
queria parabenizar Vossa Excelência pela forma como está conduzindo essa questão e outras, inclusive, conversando muito com o Conselho antes de qualquer coisa, há toda uma conversa entre nós e Vossa
Excelência não está deixando de agir de acordo com as suas competências, dentro de suas competências, goza do respeito de todos os Conselheiros, mas ainda assim preocupado com a função isolada,
diria a função de julgador, que é uma função que exige muita parcimônia, muita equidistância e muito isolamento. Vossa Excelência está de parabéns pela postura!” Pela ordem, o Conselheiro Valdecir Pascoal,
também, parabenizou o Procurador-Geral: “Presidente, na mesma linha, para enaltecer esse verdadeiro alerta que traz aqui o nosso Procurador-Geral, Gustavo Massa, em relação de âmbito nacional, com
repercussão também em Pernambuco sobre a compra de material, em princípio importante, que há todo um conjunto de indícios de irregularidades que merece a devida apuração, MPCO está lá, instaurou
seu procedimento interno de investigação, Dr. Gustavo Massa dá notícia ao Pleno, sabemos que nosso segmento de auditoria, através da CCE, também, está já monitorando os casos e, a partir daí, com o
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aprofundamento podem vir decisões por parte do Colegiado. Então queria enaltecer, reconhecer o trabalho e desejar boa sorte na apuração ao Dr. Gustavo Massa.” Em seguida, o Conselheiro Substituto
Adriano Cisneiros, também, parabenizou o MPCO: “Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar o Procurador-Geral pela brilhante iniciativa em fazer esse tipo de investigação, realmente, como disse o
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, ao meu ver é a principal função do Ministério Público em relação à sociedade, trabalho preventivo, antes de acontecer nós já estamos agindo. Gostaria de sugerir
à Vossa Excelência que o nosso setor de imprensa dê ampla divulgação a essa investigação que o Ministério Público está promovendo, de forma a alertar os gestores públicos pernambucanos sobre a
possibilidade de haver irregularidade nessas contratações que já foram feitas ou que estão para ser feitas, até como trabalho preventivo pode evitar um mal maior para o erário público.” Finalizando, o
Conselheiro Ranilson Ramos disse: “É isso que consideramos, essa atuação firme e preventiva do nosso querido Procurador-Geral, Gustavo Massa, exatamente no sentido de encaminhar aos senhores
gestores desses municípios a questão das irregularidades apontadas a nível nacional com atuação do TCU. Parabenizo, também, Vossa Excelência, Dr. Gustavo Massa, que pode sim evitar um mal maior,
tenho certeza que nossos gestores municipais vão ouvir Vossa Excelência.” Em seguida, leu as mensagens enviadas pelo chat do canal no YouTube da TV TCE dos advogados que não conseguiram participar
efetivamente da sessão, da Conselheira Substituta Alda Magalhães informando que havia lido os votos em lista e concordava com todos e do Conselheiro Substituto Ruy Ricardo Harten Júnior que confirmou
preferir retirar seus processos de pauta para repautá-los posteriormente, devolvendo assim o Procurador-Geral os processos que, inicialmente, havia pedido vista. Registrou, ainda, a mensagem da doutora
Juliana Menezes diante do pedido de vista do processo TC nº 2155336-1, no qual estava inscrita para sustentação oral, comunicando que estava se retirando da sessão e na próxima data designada iria
solicitar o acompanhamento devido. Informou, também, o status da blitz referente ao transporte escolar que o Tribunal estava realizando naquele momento nos 183 municípios, já tendo sido recebidos relatórios
de 135 municípios, através dos smartphones dos 250 servidores envolvidos, que dentre as diversas irregularidades a principal é a inexistência da inspeção veicular em 99% dos veículos, que há alguns pontos
positivos, como, por exemplo, a idade média dos veículos, cerca de 80%, ser abaixo de quinze anos, haja visto que o veículo envolvido em acidente com crianças do município de Riacho das Almas tinha vinte
e um anos e não tinha inspeção veicular. Portanto, parabenizou a todos, convidando para seguirem ao sétimo andar onde estava instalada a sala de monitoramento.” Nada mais havendo a tratar, às 11h42min,
o Conselheiro Presidente declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Luciana de Barros Cabral, do Núcleo de Apoio às Sessões -NAS, Secretária da Sessão, lavrei a presente ata, que vai subscrita
pelo Senhor Presidente e demais membros deste Tribunal. Auditório Conselheiro Fábio Corrêa, 1º andar, edifício Nilo Coelho/Sala de videoconferência online (Google Hangouts Meet), em 27 de abril de 2022.
Assinados: Ranilson Ramos, Valdecir Pascoal, Marcos Loreto, Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, Adriano Cisneiros, Alda Magalhães, Ricardo Rios, Luiz Arcoverde Filho, Ruy Ricardo Harten Júnior e Carlos
Pimentel. Presentes o Auditor-Geral, Marcos Nóbrega, e o Procurador-Geral, Gustavo Massa.

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TC Nº 090/2020, DE 13 DE MAIO DE 2020.

Às 10h18min, havendo quórum regimental, foi iniciada a sessão ordinária do Tribunal Pleno, em formato híbrido, na modalidade presencial - Auditório Fábio Corrêa, 1º andar, do edifício Nilo Coelho do Tribunal
de Contas do Estado de Pernambuco, situado na rua da Aurora nº 885, Boa Vista (Recife), e na modalidade remota - por meio de plataforma de videoconferência online (Google Hangouts Meet), nos termos
da Resolução TC nº 090/2020, sob a presidência do Conselheiro Ranilson Ramos. Presentes os Conselheiros Valdecir Pascoal, Marcos Loreto, Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, Carlos Neves, os Conselheiros
Alda Magalhães (substituindo a Conselheira Teresa Duere em suas férias), Ricardo Rios, Auditor-Geral, em exercício (vinculado aos Conselheiros Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, Carlos Neves e Valdecir
Pascoal) e Marcos Flávio Tenório de Almeida (vinculado ao Conselheiro Ranilson Ramos). Presente o Procurador-Geral, Gustavo Massa.

EXPEDIENTE

Submetida à apreciação, aprovada, à unanimidade, a ata da sessão anterior. Com a palavra o Conselheiro Presidente deu bom dia, saudou os Conselheiros, os Conselheiros Substitutos, o Procurador-Geral,
Gustavo Massa, o Auditor-Geral, em exercício, Ricardo Rios, os advogados e os demais presentes. Em seguida, foi feito registro referente à VISITA TÉCNICA DOS ALUNOS DO 5º E DO 6º PERÍODO DO
CURSO DE DIREITO DA FACULDADE ESUDA, ACOMPANHADOS PELA PROFESSORA MARIA CATARINA DE ALMEIDA VASCONCELOS, EM PARCERIA COM A ECPBG, CONDUZIDOS PELAS
COLABORADORAS VERÔNICA MARIA DE SOUZA CABRAL E MILENA GABRIELA CONSTANT LEITE SILVA pelo Conselheiro Carlos Neves: “Gostaria de começar o dia de hoje, antes de toda a parte
processual, cumprimentando uma amiga, a professora que está hoje aqui presente, a Dra. Catarina Vasconcelos, uma amiga que a advocacia e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) me deram, uma
competente profissional do Direito, Advogada e Professora de Direito Público, que traz seus alunos da Faculdade ESUDA, do curso de Direito, faculdade que merece todo o nosso respeito, é histórica, possuía
já cursos outros, mas mais recentemente o curso de Direito vem ganhando força, merece todo o nosso carinho, aquela faculdade e a professora, minha amiga, Catarina Vasconcelos. O principal, Presidente,
é dizer da importância deste Tribunal receber através da Escola de Contas, como foi feito pelo Dr Eduardo Maia, por todos os que fazem a Diretoria do Plenário, a Escola de Contas e o Cerimonial, por todos
que receberam os alunos, porque é fundamental a presença da sociedade civil, de alunos do curso de Direito, para que esse Tribunal, cada vez mais, ganhe reconhecimento do seu papel, principalmente, da
sua função de controle externo, da função tão essencial a esse país no sentido de acompanhar todos os gastos públicos, todos os gestores públicos e todos aqueles que pactuam com a Administração Pública.
O acompanhar destas contas já não é feito mais como antigamente – somente julgando processos, como aqui fazemos –, mas também acompanhando o dia a dia da Administração Pública, através da atuação
concomitante que este Tribunal, nos últimos anos vem contabilizando, inclusive, os benefícios causados pela atuação do passo a passo da Administração Pública. Esse é um dos maiores avanços que o
Tribunal de Contas de Pernambuco tem feito, que é acompanhar as licitações, os contratos, de forma preliminar, inclusive, permitindo a redução de gastos pela Administração Pública, fazendo com que os
gastos não sejam verificados tanto tempo depois – sendo muitas vezes até difícil de serem repostos ao erário público. Essa atuação concomitante vai além dessa sessão de hoje, de julgamento de processos,
de conformidade, da verificação da legalidade dos atos administrativos das gestões. E é importante manter ainda esse trabalho da conformidade – tão fundamental para o Tribunal – sem esquecer esse outro
da atuação cautelar e da atuação concomitante. Gostaria de lembrar aos estudantes, futuros bacharéis, que esse Tribunal está aberto, também através da sua Escola de Contas, para recepcionar todos para
cursos, que são voltados muitas vezes para gestores, mas que também existe uma parceria da Escola de Contas com a OAB, com a Escola Superior da Advocacia, em que os estudantes de Direito e os
Advogados podem participar desses cursos, são cursos na área de direito administrativo, como licitações e contratos; matérias específicas, como resíduos sólidos; e tantas outras políticas públicas que são
aqui tratadas. Dessa forma, Presidente, faço registro da presença dessa amiga, Professora Catarina Vasconcelos, e de todos alunos que estão aqui. Agradeço e espero que possam usufruir dessa experiência
para a vida de vocês, conhecer um Tribunal que tem uma forma diferente de trabalhar – que não é um Tribunal como o Tribunal de Justiça – mas no qual os processos têm uma figura mais parecida com a
processualística do processo judiciário. O processo administrativo de controle não é um mero processo administrativo, ele é suis generis e vocês verão isso na própria participação de advogados com
sustentação oral, do Ministério Público de Contas aqui presente e dos Conselheiros Titulares e Substitutos. Então, dessa forma, desejo a todos um bom dia e que aproveitem este momento. Obrigado,
Presidente.” Retomando a palavra, o Presidente Ranilson Ramos aderiu ao pronunciamento: “Conselheiro Carlos Neves, gostaria de abraçar o seu cumprimento e também, em nome do Tribunal, agradecer
à Professora Catarina e a todos universitários e universitárias da Escola ESUDA. O nosso Tribunal no controle externo tem duas missões: a missão prioritária, lógico, é a fiscalização dos atos da gestão pública,
seja do Estado, seja dos municípios, mas também tem a missão de orientar e o nosso lado pedagógico, o nosso “braço” pedagógico é a nossa Escola de Contas que vocês estão, também, conhecendo.
Podemos até nos colocar à disposição, o nosso Diretor, Conselheiro Carlos Porto, para que em algum momento possa estabelecer parceria na Faculdade ESUDA, como nós fazemos com a Universidade
Federal de Pernambuco, com a Universidade de Pernambuco, à disposição de toda a Faculdade ESUDA. Agradeço e essa é a Casa da sociedade pernambucana quando quer conhecer, com mais
profundidade, os atos dos gestores públicos do Estado. Muito obrigado a todos os universitários e universitárias e à nossa querida Professora, Catarina.” O Conselheiro Valdecir Pascoal saudou a todos e, em
especial, aos estudantes da Faculdade ESUDA e à professora Catarina, a quem parabenizou pela iniciativa por trazer os alunos ao Tribunal. O Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior registrou, também,
a presença dos alunos da Faculdade ESUDA: “Senhor Presidente, senhores Conselheiros, senhora Conselheira Substituta Alda Magalhães, senhor Procurador-Geral, Gustavo Massa. Inicio minhas palavras
secundando as palavras dos Conselheiros Carlos Neves e Valdecir Pascoal, elogiando e lançando encômios à iniciativa da professora por trazer os seus alunos para assistirem à sessão. O que posso dizer
aos senhores é que aqui no Tribunal vocês terão contato com ponto de intersecção entre o Direito Financeiro, o Direito Administrativo e o Constitucional, que evidentemente, dificilmente, irão ver na faculdade,
isso pode despertar uma paixão vamos dizer “de largada” por essa área. Acho que essa Casa é a que mais trabalha de forma mais profunda a intersecção dessas três regiões materiais, que são o Direito
Financeiro, Administrativo e Constitucional. Então queria, mais uma vez, parabenizar a iniciativa da professora.” Na ordem do dia, o Conselheiro Presidente submeteu ao Pleno os seguintes documentos como
a seguir: “Gostaria de adiantar que a nossa Diretora da DEX, doutora Adriana, passou para todos os Conselheiros e para o Ministério Público de Contas, doutor Gustavo Massa, uma proposta de resolução
com relação ao transporte público, que é a sequência da primeira resolução, resolução que “ESTABELECE PRAZO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS QUE PROMOVAM A SEGURANÇA NO
TRANSPORTE ESCOLAR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FACE DA FISCALIZAÇÃO ORDENADA FISCALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.” Se
os senhores não têm nenhuma oposição, nenhum destaque, queremos considerar aprovada a nossa Resolução e doutora Adriana fica junto com a área de comunicação já para o aviso aos gestores estaduais,
aos gestores do Estado e aos gestores dos municípios.” APROVADA, À UNANIMIDADE. Ainda: “Também, por norma deste Tribunal, gostaria de colocar em discussão, uma majoração da concessão de bolsa
estágio e auxílio transporte a serem fixados por portaria do Presidente ou vir do Plenário, que é com relação aos estagiários, apenas um cumprimento normativo - PEDIDO DE REAJUSTE DOS VALORES
DAS PASSAGENS PARA OS ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE - DGP/DG.(PETCE Nº 8.889/2022).” APROVADO, À UNANIMIDADE. Por fim, o Conselheiro Presidente submeteu ao Conselho MINUTA
DE CONVÊNIO ENTRE O TCE/PE E A CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - SEI Nº 283/2022. APROVADA, À UNANIMIDADE. Continuando, o Conselheiro Presidente, Ranilson Ramos, registrou
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TCE/PE, RICARDO ANTÔNIO DA SILVA MELO, OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA 29/04/2022: “Gostaria, antes de entrar
na nossa pauta normal, de fazer aqui um momento de reflexão pela morte do nosso colega, que assim posso chamar, Ricardo Antônio da Silva Melo, engenheiro civil que faleceu na sexta-feira passada. Estive
no velório com a família, com a sua esposa e seus filhos. Dona Eliane, Davi e Levi, uma comoção enorme, observei o quanto a comunidade gostava dele, não somente na igreja, mas na cidade inteira em
que morava. O Doutor Ricardo Antônio da Silva Melo era engenheiro civil, Auditor do Controle Externo, área de auditoria de obras públicas onde ele estava agora, anteriormente ao chegar no Tribunal, também
atuou na iniciativa privada como engenheiro. Ingressou no TCE há 27 anos, no dia 15/03/1995, sendo inicialmente lotado na Inspetoria de Palmares. O Doutor Ricardo atualmente estava lotado na Gerência
de Auditoria de Obras Municipais, do Núcleo de Engenharia. Natural de Recife, tinha 59 anos. Fica nosso abraço e nosso carinho à sua esposa Eliane e aos filhos, Davi e Levi. Vamos ouvir agora uma
homenagem do nosso, também, colega Eraldo Barbosa dos Santos Filho, que vai dar uma palavra aos familiares e aos colegas de Ricardo.” Com a palavra o servidor da DGG, Eraldo Barbosa dos Santos
Filho: “Bom dia a todos. Ricardo Antônio da Silva Melo, corroborando com o que o Presidente, doutor Ranilson Ramos acabou de falar, ingressou no Tribunal de Contas em março de 95. Primeiramente,
compôs a Inspetoria Regional de Palmares, nesse ano de 95. Depois, em 2002, veio para a sede, onde passou um tempo na Diretoria de Controle Externo. Em 2004, foi lotado na Ouvidoria. Em 2005, no
período até 2010, esteve conosco no NPC, falo conosco porque, a partir de então, tive o privilégio de estar compartilhando com Ricardo não só os afazeres que nos eram imputados neste Tribunal, mas também
a questão religiosa. Nós sabemos que Ricardo também pastoreou a Igreja Espírito Santo em Piedade e depois foi designado para Igreja Anglicana no Cabo de Santo Agostinho em 2014. Depois do NPC,
Ricardo foi para o NEG - Núcleo de Engenharia, passando um período lá, desempenhou suas funções de forma muito objetiva, ele era uma pessoa muito concisa nas suas análises e decisões, foi um período
muito enriquecedor para todos nós. Um outro fator interessante em termos de Tribunal, estivemos com ele em diversos momentos, onde a gente sempre compartilhava os cultos, não só o de Páscoa como o
de Natal também, ele sempre se fazia presente, às vezes fazendo uma oração, às vezes dando seu próprio testemunho de vida, isso foi muito importante para toda Casa. O que gostaria, também, de deixar
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é que nesse seu ministério, nessa parte espiritual, religiosa do Ricardo, ele exerceu o ministério com excelência, com amor, com cuidado, com ensino, e com uma fidelidade bíblica ímpar constatada pela
própria membresia da sua igreja, da qual ele fazia parte e pastoreava. O que a gente pode concluir nesse momento, breve momento, é que o apóstolo Paulo em sua Carta, a Segunda Carta a Timóteo, resume
bem toda a nossa passagem de vida aqui na Terra. A vida é efêmera, a gente sabe disso, é muito rápida. E aí o apóstolo Paulo diz ao final da sua carreira: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei
a fé”. Então que os familiares, a esposa, Eliane, e os próprios dois filhos dele, tanto o Davi como o Levi, possam ser orientados pelos que ficaram, que vão dar o apoio não só aqui do próprio Tribunal, mas,
também, da própria comunidade da qual ele fazia parte. É isso, Presidente, a gente agradece nesse momento espinhoso, mas ao mesmo tempo honroso. A gente guarda mais uma lembrança de tantos outros
colegas que se foram. É isso, muito. Obrigado!” Com a palavra o Presidente, Conselheiro Ranilson Ramos, agradeceu ao servidor Eraldo Barbosa dos Santos Filho, registrou seu abraço novamente à toda
família do servidor falecido, Ricardo Antônio da Silva Melo, e franqueou a palavra aos demais Conselheiros. Com a palavra o Conselheiro Marcos Loreto manifestou seu pesar: “Presidente, de forma breve,
também aqui, queria prestar minha homenagem a Ricardo, que tinha esses dois lados; o lado técnico e o lado espiritual nos nossos cultos ecumênicos, onde sempre participou como pastor com palavras que
sempre nos traziam um enriquecimento espiritual, pessoal, sempre percebia, quando eu ia aos cultos, a atenção que todos os servidores da Casa prestavam nas palavras dele, palavras sempre entravam nas
pessoas de forma a enriquecer. Seu lado tranquilo, cordato, ele trazia também para o lado técnico, para o lado de servidor engenheiro da Casa, todas as vezes em que estive com ele, com o auditor Ricardo,
sempre vinha e passava o bom senso, o lado ponderado que acho essencial a um servidor público e aos nossos auditores. Neste momento senhor Presidente, queria me solidarizar com a família e com todos
os servidores da Casa, trazendo também que o dia 27 de abril, que foi na semana passada, na quarta-feira, foi o dia do Auditor do Controle Externo, assim lembrando esse dia, lembrando também do auditor
Ricardo, que é um momento de muita dor, mas é um momento de reflexão, como Vossa Excelência disse. Então são essas palavras que queria deixar para todos os servidores, amigos de Ricardo e a família,
senhor Presidente.” O Conselheiro Ranilson Ramos agradeceu ao Conselheiro Marcos Loreto e passou a palavra ao Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior. Com a palavra o Conselheiro Dirceu Rodolfo
de Melo Júnior: “Presidente, não ia falar, mas me ocorreu aqui dar um testemunho. Senhores Conselheiros, digno representante do Ministério Público de Contas, doutor Gustavo Massa, e queridos colegas
do Tribunal de Contas. Primeiro, minha mais profunda solidariedade e meu pesar à família, aos filhos, à esposa ante à morte, o passamento precoce do nosso colega. Estávamos acostumados a vê-lo aqui
no Tribunal no exercício do seu mister, aquela forma de agir cordial, solidária, cumpridor dos seus deveres, ele sempre valorizou o que a gente faz aqui no Tribunal através da sua proficiência e do seu
compromisso inarredável. Há um tempo atrás, tenho um amigo que estava passando um momento muito difícil na vida, de desconstrução pessoal e ele se inscreveu no cursilho da igreja lá de Piedade, fui
chamado como querido amigo, como irmão, não sei se a figura era testemunha ou se era padrinho, alguma coisa assim, fui chamado para ir a esta igreja com ele, quando adentrei essa igreja, o clérigo em
questão era Ricardo, ele olhou para mim, a gente se comprimentou. A partir dali fui acompanhando a história desse meu amigo, talvez eu fosse a pessoa menos indicada para ele chamar, todos sabem que
sou agnóstico e tal, mas enfim. Percebi que Ricardo tratava-se de um ser humano muito maior do que a gente pode perceber aqui no dia a dia, na refrega do dia a dia a gente cruza os olhares, a gente vê o
trabalho reconhecidamente cordial, reconhecidamente solidário, aquela coisa de cumpridor dos seus deveres, mas não sabia de outra coisa, que ele tinha outra obra, que era uma obra humanística de
reconstruir seres humanos quanto às suas atitudes, um lugar de subida aqui neste planeta e também com vistas a uma passagem que, para quem crê, é muito importante. A partir dali acompanhei muito a
situação desse meu amigo e vi, o quão séria, o quão profunda e o quão comprometida era a obra humanística deste homem absolutamente fora da curva. Depois percebi e pude apreender isso nessa
experiência dessa vivência particular. Queria deixar esse testemunho que por acaso aconteceu comigo, foi acaso mesmo Presidente, senhores Conselheiros, senhora Conselheira e queridos colegas do
Tribunal de Contas.” Com a palavra o Conselheiro Ranilson Ramos concluiu: “Agradeço ao Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior. Gostaria de pedir a atenção da comunicação para que pudéssemos
abrir espaço na nossa intranet para essa homenagem que estamos fazendo a Ricardo Antônio da Silva Melo e à sua família. Muito obrigado a todos e que seja encaminhado ofício da Presidência do Tribunal
de Contas do Estado à sua esposa e aos seus filhos.” Aprovado, à unanimidade, o voto de pesar pelo falecimento do Auditor de Controle Externo do TCE/PE, Ricardo Antônio da Silva Melo.
Preferência/sustentação oral referente ao processo TC nº 16100177-4RO001 (Prefeitura Municipal de Itapissuma).

PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RICARDO RIOS
(PREFERÊNCIA)
PROCESSO ELETRÔNICO DE RECURSO ORDINÁRIO TC Nº
16100177-4RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. CLÁUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA, CONTRA O PARECER PRÉVIO, DA SEGUNDA
CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº16100177-4, QUE REJEITOU SUAS CONTAS DE GOVERNO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
(Adv. Marcio Jose Alves de Souza - OAB: 05786PE)
(Vinculado ao Conselheiro Valdecir Pascoal)
(Voto em Lista)
PROCESSOS DIGITAIS DE RECURSO ORDINÁRIO TC NºS
1601277-0 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. ALEXANDRE DE ARAUJO ESTEVAO E PELA EMPRESA ROMA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA., CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº
1964/15, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 1490302-7, QUE JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA DO MUNICÍPIO DE CORRENTES.
(Adv. Giorgio Schramm Rodrigues Gonzalez - OAB: 00910PE)
(Adv. Pedro Roberto Pontual de Carvalho Junior - OAB: 36191PE)
(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
1601281-1 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO POR EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES (PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTES), BÁRBARA MICHELE DA SILVA (COORDENADORA DE
CONTROLE INTERNO), JARBAS CORREIA CARNEIRO CABRAL (PREGOEIRO), ELIANE DE DEUS CAMELO (SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO), DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JÚNIOR
(TESOUREIRO) E JOSÉ EDSON DE MELO (COORDENADOR DE TRANSPORTES), CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 1964/15, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 1490302-7, QUE
JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA FORMULADA POR VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO.
(Adv. Italo Ribeiro Montenegro - OAB: 26821PE)
(Adv. Joseyldo Adriano de Vasconcelos - OAB: 17354PE)
(Adv. Maria Chrislayne de Vasconcelos - OAB: 25848PE)
(Adv. Maria do Socorro Christiane Vasconcelos - OAB: 17360PE)
(Adv. Pedro Roberto Pontual de Carvalho Junior - OAB: 36191PE)
(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS FLÁVIO TENÓRIO DE ALMEIDA
PROCESSO ELETRÔNICO DE RECURSO ORDINÁRIO TC Nº
16100249-3RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. EDUARDO MACIEL DE CAMPOS IZIDORO DE ARAÚJO, EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARPINA, CONTRA O
ACÓRDÃO TC Nº 1151/2018, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 16100249-3, QUE JULGOU IRREGULARES SUAS CONTAS DE GESTÃO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015, IMPUTANDO-LHE DÉBITO E APLICANDO-LHE MULTA.
(Adv. José Higino Correia de Oliveira Neto - OAB: 13502PE)
(Adv. Rodrigo Rangel Maranhão - OAB: 22372PE)
(Vinculado ao Conselheiro Ranilson Ramos)
(Presidente, em exercício, Conselheiro Valdecir Pascoal)
(Voto em Lista)
O Relator retirou o processo para melhor fundamentação.

PROCESSOS PAUTADOS
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RICARDO RIOS
PROCESSO DIGITAL DE RECURSO ORDINÁRIO TC Ns
1501997-4 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELOS SRS. EDSON RUFINO DE MELO E SILVA, QUITÉRIA MARIA DE LUCENA SILVA E ADELSON CÍCERO DA SILVA, ENTÃO ORDENADORES DE
DESPESAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE PANELAS, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 0252/15, DA SEGUNDA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 1400641-8, QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA POR ELES FORMULADA, ACERCA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELO PRESIDENTE DA CITADA
CÂMARA DE VEREADORES, SR. WELINTON JOSÉ SARAIVA.
(Adv. Layrton Louyzes Vidal de Lima Alves - OAB: 24224PE)
(Adv. Vanessa Larissa de Oliveira Couto - OAB: 30600PE)
(Adv. Walles Henrique de Oliveira Couto - OAB: 24224PE)
(Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior)
(Voto em lista)
O Pleno, à unanimidade, não conheceu do presente Recurso Ordinário.
(Excerto da ata da 14ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 04/05/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
PROCESSO DIGITAL DE RECURSO ORDINÁRIO TC Nº
2154610-1 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. RINALDO JOSÉ DE LIMA, EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESCADA, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 811/2021, DA PRIMEIRA
CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº PROCESSO TC Nº 1430077-1, QUE JULGOU IRREGULARES AS CONTAS DE GESTÃO DO RECORRENTE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2013.
(Adv. João Batista Rodrigues dos Santos - OAB: 30746PE)
(Voto em Lista)(Alterado na sessão)
O Relator, inicialmente, informou que havia alterado o seu voto em lista após entendimento com o advogado da parte para levar em conta precedente referente a um dos “considerandos”, no sentido de excluí-
lo, desta feita apresentou voto, em preliminar, pelo conhecimento do Recurso Ordinário e, no mérito, pelo seu provimento parcial para apenas excluir da deliberação recorrida o “considerando” relativo aos
abastecimentos fictícios, com simulação de despesas inexistentes, resultando em pagamentos indevidos, mantendo-se os demais termos da deliberação. O Pleno, à unanimidade, acompanhou o voto do
Relator.
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(Excerto da ata da 14ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 04/05/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)
RELATOR: CONSELHEIRO MARCOS LORETO
PROCESSOS ELETRÔNICOS DE RECURSO ORDINÁRIO TCs Nºs
21100283-5RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA SRA. VIVIANE FALCÃO PEDROSA, MÉDICA VETERINÁRIA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À AUTARQUIA
TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 0073/2022, DA PRIMEIRA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 21100283-5, QUE JULGOU
IRREGULAR O OBJETO DA AUDITORIA ESPECIAL, IMPUTANDO-LHE DÉBITO.
(Adv. Leonardo Lins e Silva - OAB: 38206PE)
(Voto em Lista)
21100283-5RO002 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. FERNANDO JORGE RODRIGUES MAGALHÃES, SUPERINTENDENTE DE SAÚDE DA AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO
ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 0073/2022, DA PRIMEIRA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 21100283-5, QUE JULGOU IRREGULAR O OBJETO
DA AUDITORIA ESPECIAL, IMPUTANDO-LHE DÉBITO.
(Adv. Mateus Gama Lisboa - OAB: 36166PE)
(Voto em Lista)
O Conselheiro Carlos Neves pediu vista dos autos. Deferido, à unanimidade.

PROCESSO SOBRESTADO
RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
PROCESSO DE APOSENTADORIA TC Nº
1822865-3 - CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO RECIFE
O Relator submeteu ao Pleno o sobrestamento do processo, conforme o artigo 149, incisos I e II, do Regimento Interno TCE/PE. Deferido, à unanimidade.

PROCESSOS PAUTADOS
RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
PROCESSO ELETRÔNICO DE AGRAVO REGIMENTAL TC Nº
20100828-2AR001 - AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, CONTRA O ACÓRDÃO TC 629/2021, INTEGRADO COM O ACÓRDÃO TC Nº 1.288/2021, DO PLENO,
REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 20100828-2ED001, QUE HOMOLOGOU MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA MONOCRATICAMENTE, DETERMINANDO AO PREFEITO DO REFERIDO MUNICÍPIO A
SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO REGULADO PELO EDITAL Nº 01/2020 (E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS), ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO TCE/PE.
(Adv. Carolina Rangel Pinto - OAB: 22107PE)
(Voto em Lista)
O Pleno, à unanimidade, não conheceu do presente Agravo Regimental em virtude da perda do seu objeto, decorrente do esvaziamento da medida cautelar correspondente pela cessação de seus efeitos.
(Excerto da ata da 14ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 04/05/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

PROCESSO DIGITAL DE RECURSO ORDINÁRIO TC Nº
1857028-8 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. TÚLIO JOSÉ VIEIRA DUDA, EX-GESTOR DO MUNICÍPIO DE SURUBIM, CONTRA O ACÓRDÃO TC Nº 604/18, DA PRIMEIRA CÂMARA,
REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 1740001-6, QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS DA AUDITORIA ESPECIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TAMBÉM O
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS PARA, SE ASSIM O ENTENDER, REPRESENTAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
(Adv. Amaro Alves de Souza Netto - OAB: 26082PE)
(Adv. Carlos Henrique V. de Andrade - OAB: 12135PE)
(Adv. Márcio José Alves de Souza - OAB: 05786PE)
(Adv. Marco Antonio Frazão Negromonte - OAB: 33196PE)
(Voto em Lista)(Alterado na sessão)
O Pleno, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento parcial unicamente para acatar o pleito de arquivamento da Auditoria Especial em questão.
(Excerto da ata da 14ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 04/05/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

RELATORA: CONSELHEIRA SUBSTITUTA ALDA MAGALHÃES
(Substituindo à Conselheira Teresa Duere em suas férias)
PROCESSO ELETRÔNICO DE RECURSO ORDINÁRIO TC N°
20100094-5RO001 - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - MPCO, ATRAVÉS DO PROCURADOR CRISTIANO DA PAIXÃO PIMENTEL, CONTRA O ACÓRDÃO
TC Nº 378/2021, DA PRIMEIRA CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC Nº 20100094-5, QUE JULGOU REGULAR COM RESSALVAS A AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE, REALIZADA NA
SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE, COM RELAÇÃO ÀS CONTAS DOS SRS. FELIPE SOARES BITTENCOURT, JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA DA CONCEICAO FILGUEIRA CAMPOS E
MARIAH SIMÕES DA MOTA LOUREIRO AMORIM BRAVO.
(Vinculado ao Conselheiro Marcos Loreto)
(Voto em Lista)
A Conselheira Substituta Alda Magalhães fez breve relatório sobre a matéria, informou que havia uma preliminar, afastada por ela, uma vez que a deliberação foi republicada, corrigindo o erro apontado pelo
Parquet de Contas. O Conselheiro Carlos Neves colocou que com relação à preliminar apontada, disse que gostaria fosse feito o destaque de votar separadamente antes de chegar ao mérito. A Relatora então
expôs: “A preliminar é que o Parquet suscita em erro de redação, mas eu, analisando, vi que:… embora expresso no curso do voto condutor da deliberação enfocada o julgamento com ressalvas das contas
de todos os interessados, na parte dispositiva do decisum apenas consta o julgamento das contas do Sr. Felipe Soares Bittencourt. Todavia o acórdão foi republicado depois da exordial do Parquet, sendo
assim, entendo sanada a eiva. Então sou por superar essa questão da preliminar, rejeitar essa preliminar.” Em apreciação a preliminar, assim se manifestou o Conselheiro Carlos Neves: “Então, pedindo licença
à Conselheira Substituta Alda Magalhães, Relatora, essa preliminar queria pedir para destacar, tendo em vista a importância de chamar a atenção de que houve, de fato, um equívoco na publicação originária
do acórdão, mas o Ministério Público ingressou com um recurso alegando erro de redação na deliberação. Essa alegação poderia levar à nulidade do processo e à devolução, por isso o destaque como
preliminar tem que ser enfrentado, apesar da Conselheira Substituta, corretamente, afastá-la por sanada pela republicação. Mas outro ponto é fundamental também destacar: o Parquet, como parte que é,
recorreu depois da republicação, reiterou integralmente o pedido originário, ou seja, a preliminar não foi superada pela parte. Por isso que faço aqui, pedindo vênia, que na verdade deveria ser negada
textualmente, seja indeferida, desculpe, rejeitada textualmente a preliminar, porque a superação veio pelos fatos. De fato, a republicação houve, mas o Parquet insistiu, mantendo integralmente no seu recurso
a alegação, não foi refutada nem foi afastada nem foi retirada da peça originária. Então, em razão disso, acho que devemos enfrentar para afastar, pois o recurso, nessa parte que alega um erro de redação
na deliberação, indica que de fato só houve a citação de uma das partes, apontando a omissão em relação aos demais interessados. Destaco que o voto em debate trouxe a informação no curso do voto
condutor da deliberação, enfoca que resta expresso o julgamento regular com ressalvas de todos os interessados, sendo observada na parte dispositiva do decisum inicialmente publicado apenas a menção
ao Sr. Felipe Soares Bittencourt, então quatro interessados. Prezados, Conselheiros, destaco a análise dessa preliminar apenas para que, ao ensejo da oportunidade, esclarecer que a ausência da menção
aos demais interessados não cuidou de erro de redação deste relator, na época relator, como nota o Procurador recorrente, mas de inconsistência ocorrida quando da assinatura do Inteiro Teor da Deliberação
quando da fase de publicação na Diretoria de Plenário. Acerca da ocorrência, foi juntada aos autos certidão narrativa, documento 34, emitida pelo Departamento de Tecnologia da Informação, afirmando que
o Acórdão foi gerado com inconsistência de dados. Além da certidão emitida pela Diretoria de Plenário informando que a origem da falha procedimental ocorreu quando da assinatura do Inteiro Teor da
Deliberação, pela própria Diretoria de Plenário, ou seja, um problema técnico, devidamente corrigido. Havia um problema técnico, houve na fase do procedimento tecnológico e também a fase já tinha saído
das mãos deste relator, já estava na Diretoria de Plenário e esse problema foi corrigido. Por isso mesmo houve um erro de publicação por este Tribunal, que seria no caso, na minha percepção também,
atacável, por um embargo de declaração, conforme artigo 1.022, inciso III, em cinco dias, mas devidamente sanado o problema identificado no sistema. Foi subsequentemente republicada a íntegra da parte
dispositiva com a reabertura do prazo recursal. O Ministério Público então reafirmou. Isso por si só deveria levar ao afastamento tácito da preliminar pela eminente relatora, como de fato foi feito, superado o
problema. Porém, como não foi desconsiderado pelo recorrente, que manteve a íntegra dos seus argumentos do primeiro recurso neste segundo, inclusive desta preliminar, a mesma deve ser expressamente
rejeitada pelos argumentos acima. Assim, apresento um voto divergente, que não é divergente, mas é um voto com outros fundamentos para rejeitar a preliminar, Senhor Presidente.” Pela ordem, o Conselheiro
Dirceu Rodolfo de Melo Júnior fez registro do seu entendimento: “Conselheira Substituta Alda Magalhães, com a licença dada por Vossa Excelência e pelo nosso Presidente, acompanho o voto da Conselheira
Substituta Alda Magalhães e do Conselheiro Carlos Neves com suas razões. Eu queria só dizer o seguinte, Conselheiro Carlos Neves: O voto de Vossa Excelência que foi lançado em lista, à época, é
irretorquível. Irretorquível o voto de Vossa Excelência! O Ministério Público, o Parquet, inclusive levanta, traz a figura da Preliminar de Erro de Redação de Voto. Confesso que não estudei muito Processo Civil
na faculdade, não conhecia essa preliminar, mas quero dizer que não havia erro nenhum no voto de Vossa Excelência. Eu estava na Presidência e acompanhei toda a história. Houve realmente a questão
técnica de manuseio do sistema, isso está lá na certidão, mas o voto de Vossa Excelência foi lançado sem nenhum reparo, consta tudo no voto de Vossa Excelência. Era só esse o registro que queria fazer,
Senhor Presidente.” A Relatora disse não ver problema em acrescer o seu afastamento da preliminar as razões ponderadas, colocadas, pelo Conselheiro Carlos Neves, apenas elucidam mais o que aconteceu
de fato. Assim sendo, acolheu o acréscimo no feito. Concluída a apreciação da preliminar, em conformidade do voto da Conselheira Substituta, acrescida das palavras do Conselheiro Carlos Neves. Passou
então a Relatora a análise do mérito: “Pois bem, senhor Presidente, no mérito, de fato, o voto do relator nos autos primitivos está muito bem fundamentado e tal. Eu divirjo, no entanto, apenas no que toca à
imputação de penalidade, ainda no patamar mínimo, menor, acho que seria o caso de penalidade, e todas as razões aqui já são do conhecimento de Vossas Excelências. Elas se fundam essencialmente, o
fio condutor delas, poder-se-ia ser resumido no fato de que a lei especial da Covid editada em 2020 e assim também a Resolução desta Casa, elas cuidaram de simplificar o procedimento das compras diretas
no ato da Administração Pública estadual e municipal, mas exigiram algumas condições mínimas que, neste caso, acho e entendo que não foram atendidas a contento. Essencialmente seriam elas a
justificativa, que só veio a posteriori, na escolha do fornecedor e também a cotação de preços, também posterior. Então essas questões, embora entenda que não devam ensejar a rejeição do objeto da
auditoria especial tampouco das contas dos interessados, em outros casos semelhantes elas têm demandado multa ainda que no patamar pequeno. Então nesse sentido foi o reparo que fiz e que coloquei
no voto em lista, atribuindo multa de 5%, de 6% e de 7% aos responsáveis. Neste sentido o meu voto, vou ler apenas os considerandos: (...)Considerando versarem os autos acerca de contratações vultosas
para compra emergencial de equipamentos de raio-x digital, a totalizar dispêndio de R$ 2.784.000,00 na compra de 09 (nove) aparelhos; Considerando fulgurantes os erros apurados na Justificativa da Escolha
de Fornecedor, documento a integrar a Dispensa nº 31/20, a saber, referentes à identificação da pretensa contratada, da quantidade de equipamentos a serem adquiridos, e, ainda, dos valores a serem pagos
por cada unidade; Considerando que a escolha do modelo a ser adquirido (analógico ou digital) influi de forma direta e latente no preço das compras emergenciais; Considerando que a justificativa a posteriori,
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mesmo se razoável, acerca do modelo e da quantidade dos equipamentos a serem adquiridos não elide mácula firmada precisamente em sua ausência à época devida e no instrumento correto, isto é, nos
autos das Dispensas de Licitação respectivas; Considerando que a justificativa a posteriori, mesmo se razoável, acerca do modelo e da quantidade dos equipamentos a serem adquiridos não elide mácula
firmada precisamente em sua ausência à época devida e no instrumento correto, isto é, nos autos das Dispensas de Licitação respectivas; Considerando deficiente a pesquisa de preços elaborada para a
Dispensa de nº 31/20, por empreendida junto a empresas “fornecedoras” incapazes de honrar a demanda, bem como por ausentes dos autos do referido processo documentos aptos a demonstrar supostos
contatos com fornecedores e as cotações obtidas; Considerando apenas elaborada a cotação de preços da Dispensa de nº 41/20 após o recebimento dos equipamentos pela Secretaria de Saúde, em claro
afã de tentar emprestar aparente regularidade ao procedimento administrativo; Considerando que a elaboração a destempo da pesquisa de mercado não possui o condão de convalidar ou mesmo elidir a
mácula fundada precisamente em sua ausência no tempo devido e no instrumento próprio; Considerando a má-instrução dos processos de dispensa emergencial, evidenciada pelos diversos achados apurados
pela equipe técnica; Considerando que a Lei Federal nº 13.979/20, bem assim a Resolução TC nº 91/20, regulamentam a compra direta de bens relativos à área da saúde no contexto excepcional da crise
sanitária, de modo a eleger o preenchimento de requisitos mínimos para que a contratação seja hígida e o mais vantajosa possível à Administração Pública; Considerando que o reconhecimento do período
pandêmico não se presta, por evidente, como salvo-conduto ao gestor para descumprimento de dever legal inscrito precisamente para tal período; Considerando, ao fim, em parte as razões lançadas pelo
Parquet, nomeadamente as relativas à necessidade de cominação de multa aos responsabilizados; Em, preliminarmente, CONHECER do presente processo de Recurso Ordinário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL no sentido de passar a cominar multa aos recorridos, nos termos do artigo 73, inciso I, da LOTCE, do seguinte modo: 1- no valor de R$ 4.591,50, equivalente a 5% (cinco por cento)
do limite legal à Sra. Maria da Conceição Filgueira Campos; 2- no valor de R$ 5.509,80, equivalente a 6% (seis por cento) do patamar legal à Sra. Mariah Simões da Mota Loureiro Amorim Bravo; 3- no valor
individual de R$ 6.428,10, equivalente a 7% (sete por cento) do limite legal aos Srs. Jaílson de Barros Correia e Felipe Soares Bittencourt. DETERMINAR, por fim, o seguinte: À Diretoria de Plenário: Sejam
os autos remetidos ao Ministério Público de Contas, especialmente no tocante à ausência de prévia cotação de preços nos autos do processo de dispensa emergencial nº 41/2020, para os fins que entender
cabíveis. É esse o meu voto.” O Conselheiro Carlos Neves apresentou voto divergente justificando: “Sei que na ordem de votação eu seria o último a votar, mas peço licença à Conselheira Alda, relatora, a
todos os demais Conselheiros, tendo em vista que o processo é originário da minha relatoria, eu tive o cuidado de, vendo o voto muito bem lançado da Conselheira Substituta Alda, fazer um voto divergente.
Então, peço vênia a todos para antecipar aqui as minhas divergências.” E, após suas justificativas, votou: “CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979/2020 estabeleceu normas excepcionais às contratações
procedidas pela Administração Pública para o enfrentamento da Covid-19, preconizando a simplicidade das formas e a celeridade das aquisições; CONSIDERANDO que a justificativa da escolha de fornecedor
diverso do contratado, na Dispensa nº 41/2020 se afigura falha destituída de maior gravidade, sobretudo porque a Dispensa nº 41/2020 também está instruída com outros documentos que permitem identificar
precisamente a empresa contratada – Lotus Indústria - EPP, as características do produto por ela comercializado, o termo de ratificação da dispensa em seu favor e a nota de empenho contendo os valores
unitário e total avençados; CONSIDERANDO que a justificativa genérica apontada às contratações foi convalidada com a posterior complementação de informações precisas, específicas e verossímeis que
lograram atestar a contratação do bem; CONSIDERANDO que a deficiência apontada à pesquisa de preços para aquisição de aparelhos Raio-X configura falha formal e restou convalidada pela juntada aos
autos de cotações de mercado que atestam a adequação dos preços contratados; CONSIDERANDO o art. 22, §2º, da LINDB, VOTO pelo CONHECIMENTO do presente Recurso Ordinário e, no mérito, pelo
seu NÃO PROVIMENTO.” O Conselheiro Presidente observou que o voto do Conselheiro Carlos Neves divergia do voto da Relatora apenas quanto à aplicação da multa. O Conselheiro Carlos Neves
respondeu que sim e explicou que: Na parte dispositiva, no voto originário, era julgamento regular com ressalvas e sem aplicação de sanção. A Conselheira Substituta Alda Magalhães traz, com seus
argumentos, e muito bem colocados, que deveria ser aplicada sanção a cada um, dentre os quatro, três gestores.” Em votação, o Conselheiro Valdecir Pascoal acompanhou a divergência. O Conselheiro
Dirceu Rodolfo de Melo Júnior votou com o Conselheiro Carlos Neves como a seguir: “Com todas as vênias ao voto lançado pela Conselheira Substituta Alda Magalhães, dentro do espectro do que se pode
chamar de -? do processo interpretativo, acompanho o voto do Conselheiro Carlos Neves, divergente, dizendo, também, Sr. Presidente, que o relato do Conselheiro Carlos Neves remonta, na minha lembrança,
ao mês de março, início de março, abril, por aí, de 2020, o momento em que passei por um momento muito marcante, profissional e no aspecto humano. Então são coisas que estão aqui gravadas e ele meio
que passou um filme com uma certa, com a peculiaridade de ter sido um filme extremamente minucioso no que diz respeito à interpretação das normas naquela época. Mas o faço, com todas as vênias, ao
excelente voto lançado pela Conselheira Substituta Alda Magalhães.” O Conselheiro Ranilson Ramos registrou que o Conselheiro Substituto Adriano Cisneiros estava em substituição ao Conselheiro Carlos
Porto, mas não estava presente à sessão, que a Conselheira Substituta Alda Magalhães estava em substituição à Conselheira Teresa Duere, mas que havia quorum suficiente desta feita foi aprovado o voto
divergente do Conselheiro Carlos Neves, por maioria, responsável para apresentar a redação final do voto vencedor e ficou designado para lavrar o acórdão. .
(Excerto da ata da 14ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 04/05/2022 - não válido para fins do disposto no art. 77,§ 4º, LOTCE/PE)

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, às 11h43min, o Conselheiro Presidente declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Luciana de Barros Cabral, do NAS, Secretária da Sessão, lavrei a presente ata, que vai
subscrita pelo Senhor Presidente e demais membros deste Tribunal. Auditório Conselheiro Fábio Corrêa, 1º andar, edifício Nilo Coelho/Sala de videoconferência online (Google Hangouts Meet), em 4 de maio
de 2022. Assinados: Ranilson Ramos, Valdecir Pascoal, Marcos Loreto, Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, Carlos Neves, Alda Magalhães e Marcos Flávio Tenório de Almeida. Presentes o Auditor-Geral, em
exercício, Ricardo Rios, e o Procurador-Geral, Gustavo Massa.

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022, POR MEIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TC Nº
90/2020 DE 14 DE MAIO DE 2020.

Às 10h23min foi aberta a sessão ordinária da Segunda Câmara, por meio de plataforma de videoconferência online (Google Hangouts Meet), nos termos da Resolução TC nº 90/2020, sob a presidência do
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior. Presentes, a Conselheira Teresa Duere, o Conselheiro Carlos Neves, o Conselheiro Substituto Marcos Flávio Tenório de Almeida (Relatoria Originária / Vinculado
ao Conselheiro Dirceu Rodolfo), o Conselheiro Substituto Carlos Pimentel (Relatoria Originária / Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo / Vinculado à Conselheira Teresa Duere), O Conselheiro Substituto
Ricardo Rios (Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo), a Conselheira Substituta Alda Magalhães (Vinculada ao Conselheiro Carlos Neves), a representante do Ministério Público de Contas junto a esta Corte,
Dra. Germana Laureano, Procuradora.

EXPEDIENTE

O Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo, em horário regulamentar, verificando a presença dos Conselheiros, do representante do Ministério Público de Contas e dos demais presentes, declarou aberta a
sessão. Continuando, cumprimentou os Conselheiros, a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Germana Laureano e servidores da Casa. Submetida à apreciação, a ata da sessão anterior foi
aprovada. A Conselheira Teresa Duere devolveu de vista ao relator, Conselheiro Substituto Ricardo Rios, o Processo TCE nº 1851882-5 - Auditoria Especial - Prefeitura Municipal de Olinda - Exercício
Financeiro de 2017, com vista solicitada em 24/03/2022. O Conselheiro Dirceu Rodolfo devolveu de vista ao Conselheiro Carlos Neves os processos de sua relatoria a seguir relacionados: Processo eTCE nº
21100199-5 - Auditoria Especial de Conformidade - Prefeitura Municipal de Inajá - Exercício Financeiro de 2020; Processo eTCE nº 21100190-9 - Auditoria Especial de Conformidade - Prefeitura Municipal de
Saloá - Exercício Financeiro de 2020; Processo eTCE nº 21100304-9 - Auditoria Especial de Conformidade - Prefeitura Municipal de Belo Jardim - Exercício Financeiro de 2020 - com vistas solicitadas em
17.03.2022; e também os Processo eTCE nº 21100524-1 - Auditoria Especial de Conformidade - Prefeitura Municipal de Agrestina - Exercício Financeiro de 2020; Processo eTCE nº 21100161-2 - Auditoria
Especial de Conformidade - Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde - Exercício Financeiro de 2020; Processo eTCE nº 21100155-7 - Auditoria Especial de Conformidade - Prefeitura Municipal de
Tracunhaém - Exercício Financeiro de 2020 - estes com vista solicitadas em 24.03.2022. O Conselheiro Dirceu Rodolfo devolveu de vista à Conselheira Teresa Duere os processos de sua relatoria a seguir
relacionados: Processo eTCE nº 21100168-5 - Auditoria Especial de Conformidade - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - Exercício Financeiro De 2020; Processo eTCE nº 21100171-5 - Auditoria Especial
de Conformidade - Prefeitura Municipal de Brejinho - Exercício Financeiro de 2020; Processo eTCE nº 21100326-8 - Auditoria Especial de Conformidade - Prefeitura Municipal De Catende - Exercício Financeiro
de 2020; Processo eTCE nº 21100164-8 - Auditoria Especial de Conformidade - Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - Exercício Financeiro de 2020 - com vistas solicitadas em 24.03.2022. O
Presidente, conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Junior, submeteu à aprovação da câmara um pedido de republicação, por haver sido publicado com incorreção, do acórdão nº 348 / 2022 referente ao processo
eTCE Nº 20100645-5 - Auditoria Especial de Conformidade - Autarquia de Manutenção de Limpeza Urbana do Recife - Exercício Financeiro de 2020, aprovado à unanimidade.

PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RICARDO RIOS
(Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
1851882-5 - AUDITORIA ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
(Interessados: Lupércio Carlos do Nascimento, Rafael Carneiro Leão, Renildo Vasconcelos Calheiros)
(Adv. Alysson Henrique de Souza Vasconcelos - OAB: 22043 PE)
(Processo devolvido de vista na sessão pela Conselheira Teresa Duere)

RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
22100072-0 - MEDIDA CAUTELAR - PROPOSTA PELA AUDITORIA DESTE TRIBUNAL EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS
PAGAMENTOS AINDA NÃO REALIZADOS EM FAVOR DA EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 08 ESCOLAS E 02
CRECHES NO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
(Interessado: Fabio Queiroz Aragao)
(Adv. Walles Henrique De Oliveira Couto - OAB: 24224-DPE)
(Voto em lista)

Atas da Segunda Câmara
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Ao retirar o processo de pauta, o relator, Conselheiro Carlos Neves, assim se manifestou: “Queria informar que estou retirando de pauta a medida cautelar, o advogado Dr. Alysson está presente, pois houve
um pequeno vício, pequeno, mas importante vício, na publicação da convocação desta pauta dada a ausência de inclusão da parte interessada, a empresa que contratou com o Município de Santa Cruz e
teve os pagamentos suspensos, então para não gerar nenhuma nulidade nesse julgamento, nesse referendo, retiro de pauta para permitir uma republicação incluindo todas as parte interessadas como dever
ser no caso das cautelares.”

RELATOR:CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS FLÁVIO TENÓRIO DE ALMEIDA
(Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
1857813-5 - AUDITORIA ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÚBA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
(Interessados: Antônio Cordeiro do Nascimento, Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/c)
(Adv. Bruno Romero Pedrosa Monteiro - OAB: 11338 PE); (Adv. Fernando Mendes de Freitas Filho – OAB: 17232 PE); (Adv. Jhessica Florêncio Alves Cordeiro – OAB: 42015PE)

PROCESSOS PAUTADOS:
1º PEDIDO DE PREFERÊNCIA
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
20100274-7 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE BELO JARDIM - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessados: José Valdemir de Brito, Uriel José Campelo, Wilmar Pires Bezerra)
(Adv. Ana Catarina Silva Lemos Paz - OAB: 51100PE); (Adv. Danilo Nunes Melo - OAB: 43384 PE)
(Voto em lista)
Relatado o feito, a advogada, Dra. Ana Catarina Silva Lemos Paz - OAB nº 51.100/PE, apresentou sustentação oral no tempo regulamentar. Com a palavra, a Procuradora do Ministério Público de Contas,
Dra. Germana Laureano, se manifestou nos seguintes termos: “Sr. Presidente, primeiramente, saudando Vossa Excelência, dando meu bom dia a Vossa Excelência, ao Conselheiro Carlos Neves, relator desse
processo, e aos demais Conselheiros, a Dra. Ana Catarina e a todos que nos ouvem. É mais para deixar aqui meu registro de “parabéns” à Dra. Ana Catarina, e dizer que é uma satisfação para nós assistir
uma sustentação oral de uma advogada jovem, que foi estagiária da Casa, e dizer a ela que siga em frente, que toda primeira vez da gente em qualquer coisa é sempre um desafio mesmo, que eu estava
ouvindo seu depoimento e me lembrando também da minha primeira vez, e que só quem fica nervoso é quem encara com seriedade os desafios. Então, essa simplicidade facilita muito a nossa vida. Esse
tempo de que ser bom jurista era falar com a erudição ficou para trás. Eu acho que temos que facilitar a comunicação; o desafio da comunicação é se fazer entender. Então, fique tranquila que você se
desencumbiu muito bem da sua missão. Parabéns! Era só isso, Presidente. Quero deixar aqui o meu abraço afetuoso e empático à nobre advogada”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Carlos Neves, assim
se manifestou: “Dra. Catarina, de fato, primeiro parabenizando também pelo seu trabalho, sei da dificuldade que é chegar a um Tribunal para atuar como advogado, já passamos por isso, o começo não é
fácil, mas é importante e salutar dizer que a presença dos Advogados neste Tribunal é sempre muito bem vista, muito bem quista, então a sra. fique muito à vontade para participar sempre. E sobre a questão
central que V. Exa. traz, não precisa, de fato, de nenhum elemento outro que foi trazido, V. Exa. foi o ponto central da defesa do seu constituinte, do seu cliente, que era o controlador do município. O ponto
central é se o controlador tem a obrigação, se ele pode se eximir da responsabilização quando ele não poderia ter executado. Qual é a função do controlador? A defesa traz essa impossibilidade, dizendo que
ele, na verdade, editou normativas, “Ah, ele fez o que ele pode”. O ponto de contrassenso, o ponto central da discussão sobre o seu cliente, é o ponto que diz que a própria regra do controle interno do município
diz que além de editar normativas, ele pode fiscalizar in loco, ele pode emitir relatórios mais específicos, ele tem outras funções que poderiam ser exigidas dele, é o que é auditoria imputa. Então, V. Exa. diz
que o ato do prefeito, de um secretário, de mal gerir, de alguma forma, um recurso público, no caso os combustíveis, o controlador poderia dizer: “Não, eu editei uma norma, estou eximido da responsabilidade”,
essa seria a linha em que V.Exa. está defendendo. Só que a auditoria traz outros elementos, entende que pela Lei da Controladoria do município, ele deveria ir além, ele poderia fiscalizar in loco, ele poderia
editar relatórios e outros trabalhos. Sabemos da dificuldade, muitas vezes, do controlador interno, reconhecemos isso. Mas o Tribunal tem uma posição muito firme, no sentido de que a função do controlador
não pode ser uma função de subordinação ao prefeito, de emissão tão-somente de normativas. Então, por isso, e simplificando também aqui, o ponto central do seu constituinte é esse, se ele se exime da
responsabilidade, se ele edita Normas, ou ele precisa fazer mais coisas? E nesse caso, especificamente, estou tratando ainda só dos pontos que são atribuídos ao Uriel, que era o controlador, que é a questão
do combustível, havia um problema do controle de combustível, a defesa dele diz que ele emitiu normativas que, de fato, tem. Mas a Instrução Normativa nº 09/2019, que orienta o controle interno, é no sentido
de: “É obrigatório ao controle interno fiscalizar, zelar pelo fiel cumprimento das leis, executar outras atribuições determinadas pelo prefeito”. Mas tem lá nessa orientação que é: “Emitir relatórios bimestrais
apresentando consumo por unidade e por veículo” estava lá na função, “manter os relatórios arquivados e realizar fiscalização in loco”. Então, havia outras funções complementares que poderiam ter levado
a efeito pelo Sr. Uriel, consequentemente poderia ter reduzido o problema na questão dos combustíveis. Como também outro ponto importante, que é a deficiência no registro de bens duráveis, a mesma
lógica da Defesa de V. Exa. de que ele emitiu normativas, mas, na percepção da auditoria, faltou ao controlador algo mais. Esse in loco, esse emitir relatório para efeitos de fiscalização. Então, além desses
dois pontos, que são os pontos que são diretamente ligados ao seu constituinte, aqui, fazendo um corte, é atribuído, além desses dois, mais três ao prefeito. O prefeito é chamado a responsabilidade sobre
cinco itens, esses dois da deficiência de registro de bens duráveis e a despesa com combustíveis são, em solidariedade, ao Sr. Uriel, e os outros três são, exclusivamente, referentes a ele. Quanto a esses
dois que já tratei, o prefeito tenta se eximir dizendo que fez normativa, colocou o controle interno para funcionar, mas não traz nenhum elemento suficiente para afastar a irregularidade da despesa,
especificamente gastos e aquisição de combustível lubrificante, totalizando dez mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa centavos, sem que houvesse o devido controle acerca desse tipo de gasto. Não
havia nenhum controle que apresentasse relação de veículo, controle de abastecimento, quilometragem de veículo próprio à disposição. Não há nada que garanta essa documentação. A única documentação,
uma nota fiscal que tem é no valor de mil e quinhentos reais, que não comprova a relação de fornecimento e de prestação de contas. Então, em razão disso, o voto aqui é mantendo o que a auditoria trouxe
para esse caso, ou melhor, julgando irregular tanto a do prefeito como a do controlador. E no ponto outro solidário, que é a questão da deficiência no registro de bens duráveis, também não há registro. O
município afirma que o software contratado não foi entregue, um software que era para fazer a gestão. Não obstante isso, não se ver nenhuma medida que foi tomada, responsabilidade do prefeito, medidas
para implementar esse controle. E do controlador que não, ele só editou as normas, mas não fez o controle direto sobre incorporação de ativos e outras situações que também disponíveis no voto. Cabe ainda
outras determinações em razão dessa irregularidade. As outras três não são referentes a seu cliente, a sua constituinte, Dra. Catarina, mas são atribuídas ao prefeito. Então o prefeito é também questionado
sobre o recolhimento a menor de contribuições para o RGPS. Não é trazido o prefeito porque, de fato, como nós julgamos as contas de uma autarquia ou de um Fundo de Previdência, normalmente o prefeito
não é trazido pela autonomia, pode-se ver na gestão daquele superior daquela autarquia ou daquele órgão. Mas nesse caso o não repasse do recolhimento de contribuições atrai ao prefeito, nesse caso ele
era o responsável. Por fim, os últimos dois pontos que faltam são um deles referente à contabilização do ativo imobilizado, questão de ausência de contabilização no balanço patrimonial de valores referentes
à depreciação de atualização do ativo, que pode gerar um problema, até porque é um valor de quarenta e oito mil, que não está devidamente registrado nesses bens. E outro, mas nesse caso especificamente
até foi afastada a falha apontada porque trouxe a comprovação. E, por fim, o 2.1.5 do relatório de auditoria, que é a deficiência na atuação do órgão central de controle interno. É o fruto dessa verificação que
o controle interno não está funcionando corretamente, as atribuições ao prefeito da irregularidade de que o controle interno não funcionou devidamente, muitas vezes porque não são dadas condições, sabe-
se disso”. Com a palavra, a Conselheira Teresa Duere, se manifestou nos seguintes termos: “Sr. Presidente, antes de votar eu queria parabenizar a Dra. Ana Catarina, dizer que é um prazer muito grande tê-
la conosco. Espero vê-la várias vezes aqui no exercício da sua função. Já vi que realmente o estágio valeu, foi um tempo em que você interagiu com o Tribunal e hoje volta a interagir já de uma forma
profissional. Isso é muito bom para todos nós vê-la aqui na defesa de uma causa. Mas, eu acompanho o Conselheiro Carlos Neves, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal”. Com a palavra, o Presidente,
Conselheiro Carlos Neves, assim se manifestou: “ Eu acompanho, então, o voto da Dra. Teresa Duere. Fica aprovado o voto do Conselheiro Carlos Neves à unanimidade em sua inteireza. Mais uma vez
parabenizando Dra. Ana Catarina pela concisão, foi ao ponto. E, como disse Dra. Teresa Duere, valorizar cada vez mais, temos que valorizar esse programa de estágio do Tribunal de Contas. Vossa Excelência,
Dra. Ana Catarina, além da habilidade profissional, de sua inteligência, de suas habilidades pessoais, tem alguma coisa que Vossa Excelência conseguiu haurir aqui no Tribunal, que são poucos que têm essa
oportunidade. Vossa Excelência incorporou isso na sua profissão, que foi o tempo que passou aqui, prelibando a forma de atuar e ser do Tribunal de Contas. Parabéns e sucesso, continue conosco aqui
atuando como causídica, que tenho certeza que vai abrilhantar e tenho certeza que, também, enriquecer os nossos debates aqui nas sessões, tanto das Câmaras quanto do Pleno. Muito obrigado”. A Segunda
Câmara, à unanimidade, APLICOU MULTA, prevista no Artigo 73, III da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao Sr. Uriel José Campelo e JULGOU IRREGULARES as contas do Sr. José Valdemir de Brito, relativas
ao exercício financeiro de 2019. IMPUTOU débito ao Sr. José Valdemir De Brito. APLICOU-LHE MULTA, prevista no Artigo 73, I da Lei Estadual nº 12.600/2004. DETERMINOU, com base no disposto no artigo
69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Belo Jardim, ou quem vier a sucedê-lo, que
atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas: 1. Instituir um efetivo controle de pagamento de despesas, procedendo para que sejam instruídas com documentação necessária
e suficiente à comprovação de suas respectivas destinações públicas; 2. Proceder à imediata estruturação do setor de patrimônio da entidade; 3. Fortalecer o controle interno da Autarquia Municipal de
Segurança, Trânsito e Transporte de Belo Jardim.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

2º PEDIDO DE PREFERÊNCIA
RELATORA: CONSELHEIRA TERESA DUERE
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
1921080-2 - AUDITORIA ESPECIAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessados: Cássio André dos Santos Nascimento, (repr. Legal da Premius Serviços Eireli-epp), Reinaldo Alves de Moura Júnior, José Alberto da Silva Filho, Premius Serviços Eirelli-epp, Rafael Vilaça
Manso, Roberta Williams Didier da Fonte)
(Adv. André Cox - OAB: 40927 PE); (Adv. Dayane Vasconcelos - OAB: 35680 PE); (Adv. Edson Holanda - OAB: 24867 PE)
(Voto em lista)
Relatado o feito, o advogado Dr. João Vitor Freitas de Paiva - OAB 40.799, apresentou sustentação oral no tempo regulamentar. Com a palavra, o Conselheiro Carlos Neves, se manifestou nos seguintes
termos: “Sr. Presidente, é uma matéria intrigante porque envolve uma empresa que fez seu contrato alongado a partir de dispensas e depois verificado diversas irregularidades trabalhistas, especificamente
essa, é mais grave porque havia um recebimento de valores para pagamento de vale transporte que não foram efetivados. Era cobrado do Estado e não era repassado, mas muito bem vai o voto com a
determinação de devolução. Logicamente se a empresa trouxe, como também consta isso no relatório de auditoria, comprovação de que tudo isso foi devidamente ressarcido, poderá se esquivar dessa
devolução, é uma medida, mas não estando isso certo de que o valor é diretamente ligado ao valor pago de indenizações trabalhistas outras que podem ocorrer. Essa imputação é especificamente a questão
do vale transporte. Concordo integralmente. o único ponto, Conselheira Teresa Duere, é a questão de não trazer o gestor à responsabilização, a parte final consta julgar irregular a auditoria e julgar regular
com ressalvas a conta dos três, quatro gestores. O Secretário, especificamente, salvo engano, o Ednaldo, eu entendo que a auditoria sendo julgada irregular o ordenador passa a ter o seu julgamento também
irregular. É uma leitura que faço dessa parte final que V.Exa. dividiu. Posso estar equivocado, é uma percepção minha, porque vejo que na parte decisória final há imputação de débito à empresa, que acho
que deve ser a ela imputada, e há o voto pelo irregular objeto da auditoria e regular com ressalvas a conta da pessoa física, no caso de alguns gestores. Eu acho que para ter uma simetria do julgamento, o
julgamento do Secretário, não sei, dos outros talvez, podia ter alguma relativização em relação a algum outro gestor, mas o Secretário eu vejo como a conta julgada irregular, auditoria em si julgada irregular
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atrai responsabilização do ordenador de despesas que pagou esses valores sem devidamente fiscalizar que estavam sendo efetivados. É só um ajuste se V.Exa. concordar dessa parte final”. Com a palavra,
a relatora, Conselheira Teresa Duere, perguntou: “Mas V.Exa. fala o Secretário de Educação? O Secretário de Educação não está nesse processo basicamente”. Após a manifestação do Conselheiro Carlos
Neves; do presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo e da Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Germana Laureano, a relatora, Conselheira Teresa Duere, fazendo uso da palavra, assim se
manifestou: “Na verdade, na verdade esse contrato e essas dispensas estão sendo julgadas, foram julgadas também nas contas da Secretaria de Educação, que aí vem a responsabilização da Secretaria de
Educação em relação ao contrato, porque aqui está a Premius, que foi a executora das irregularidades, mas ela só o fez porque ela teve todas as premissas para fazer da Secretaria de Educação. Então a
Secretaria de Educação foi que não fez a licitação, a Secretaria de Educação foi que renovou os contratos, sem licitação, fez vários contratos, tinha problema de, como disse o próprio Ministério Público, só
voltou a fazer depois que o Ministério Público cobrou efetivamente, certo? Mas, eu concordo com V.Exa., Conselheiro, eu acho que aqui nós podemos colocar também, colocamos aqui como pessoa física,
mas nós podemos julgar irregular o objeto da presente auditoria e irregular, se bem entendi, as contas do Sr. Ednaldo e José Alberto da Silva Filho”. Com a palavra, o Conselheiro Carlos Neves, se manifestou
nos seguintes termos: “Dra.Teresa, só completando, é porque a devolução ser só da empresa que eu concordo, porque, de fato, a empresa que burlou a forma de receber do erário, pelo que nós vemos nos
autos, ela burlou, ela recebia e não pagava, ela burlou até a forma de controle desse pagamento. A devolução ao erário é só dela, concordo. Mas, o julgamento irregular da auditoria atrai o gestor para a sua
irregularidade. Foi nesse sentido, acho que Vossa Excelência”. Com a palavra, a relatora, Conselheira Teresa Duere, pontuou: “Foi, eu entendi.” Com a palavra, a relatora, Conselheira Teresa Duere,aduziu:
“Que é aplicando a multa.” Com a palavra, a Procuradora do Ministério Público de Contas Dra. Germana Laureano, assim se manifestou: “Eu teria só uma questão de fato, sei que já está na fase de votação,
é porque um comentário do douto advogado me chamou a atenção. Talvez possa existir outro processo que trate sobre esse contrato, ou talvez tenha havido uma retenção por parte da própria Administração.
Porque ele fala, ele pede na parte final da sustentação oral dele. Que sejam liberados os recursos. Só que não houve medida cautelar, foi denegada a medida cautelar. Então, pelo que entendi, o Tribunal,
pelo menos, por determinação do Tribunal, não houve nenhuma retenção. Pelo menos não nestes autos, não é? Aí eu não sei se há outro processo que verse, que houve determinação. Com a palavra, a
relatora, Conselheira Teresa Duere, assim se manifestou: “Não Dra. Germana. O que ocorre é o seguinte: Falam a cautelar, que já li aqui, explicitamente que não existiu. Essa cautelar não foi acatada pela
Segunda Câmara. Depois teve o Agravo, tudo isso. Mas isso foi para propiciar as dispensas de licitações e a continuidade dos contratos da Premius por infinitum. Então o processo licitatório ficou parado e
as contratações e os aditivos sendo feitos, entendeu? Então, na verdade, não está parada por cautelar, não está parada por questão do Tribunal, é uma decisão gerencial da Secretaria de Educação.” Após
a manifestação do Advogado Dr. João Vítor Freitas de Paiva - OAB/PE Nº 40.799. A Conselheira Teresa Duere, relatora, assim se manifestou: “Dr. Vítor, entendo o ponto de vista do senhor, mas no nosso
voto está bem especificado que não há cautelar, não há nada que suspenda essa questão. Na verdade, o que houve não foi um alerta, foram vários alertas em relação a esse contrato, vários alertas. Sucessivos
alertas que não obtiveram sucesso, inclusive não obteve sucesso”. Com a palavra,o Conselheiro Carlos Neves, assim se manifestou: “Uma questão que o advogado traz é uma questão que tem acontecido,
pode acontecer, já teve outros casos que aconteceram, que a Administração, por cautela, em razão de um alerta, ela deixa de fazer o pagamento, ou em razão da cautelar ela não paga até os valores mais
do que o que a cautelar limita. Mas isso a gente não tem como resolver no processo de controle de contas. É uma coisa que tem que ser resolvida pela empresa e pela Administração Pública diretamente, ou
até judicialmente, mas a gente não pode exceder o que está nos autos. Por exemplo, se há uma retenção do governo, de forma deliberada, em razão deste conflito que está se causando, ele pode, diante
deste julgamento, transitando em julgado o julgamento, fazer o encontro de contas e comprovar esses valores e depois ou se, porventura, não for aqui solucionado, se buscar a justiça. Vários casos, nós já
discutimos várias vezes, não se há e nem se pode trazer para o Tribunal matérias que não podem ser solucionadas, do ponto de vista da constitucionalidade, por nós. Eu tenho muito respeito por essa
preocupação da gestão ou do empresário, mas somos limitados, é limitada a nossa atuação, estamos dizendo o seguinte: “Esse contrato tem diversas irregularidades, foi renovado de forma irregular, foi
renovado sem existência de cautelar, tem vários pontos que não deveriam ter sido feitos como foram e há uma cobrança que a empresa fez à Administração Pública e não executou esta despesa que deve
gerar um ressarcimento ao erário”. É isso que está dito no voto e mais do que isso não está dito. Se, por exemplo, existem empresas federais, principalmente estatais federais, e não pagam a terceirizadas,
elas sempre fazem uma retenção no começo do contrato, há uma retenção já contratual, que é justamente para garantir um não pagamento de INSS de algo que surja. Tem regra contratual para isso. Por
exemplo, se isso existir neste contrato, ao fim do contrato é feito o encontro de contas do que foi pago equivocadamente, seja através de nossa percepção ou até do próprio órgão gestor. Então, eu queria
fazer essa observação, presidente, porque, de fato, de vez em quando nos deparamos com isso aqui e temos que dizer não, estamos dizendo que isso é que está irregular, se a Administração vai fazer o
encontro de contas com o que está retido com outros pontos que podem acontecer na relação contratual, ele deve ser resolvido lá”. Com a palavra, o Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior - Presidente
- assim se manifestou: “É um corte de realidade de um contrato muito abrangente, mas o corte nosso que nos cabe é esse. O mecanismo, Dr., de compensação não cabe dentro do universo desses autos.
Então, o que temos que dizer aqui é se a despesa foi ou não foi correta e tal, responsabilizar os gestores, mandar devolver. Logicamente, numa outra esfera, inclusive extrajudicial, e extra controle, V. Exa.
poderá pleitear esse ajuste de contas, como disse muito bem o Dr. Carlos Neves. Como vem dizendo, em seu voto, a Dra. Teresa Duere. E outra questão, fica bem claro, se o problema de V. Exa. é esse, fica
aqui patente que alerta não tem natureza mandamental, o que saiu daqui para lá foi alerta, não foi cumprido, mas o alerta (cortou o áudio), ela é, por assim dizer, apenas um sinal amarelo, que foi ultrapassado.
Então, fica claro aqui que não há nenhuma medida mandamental a impedir o pagamento ou que seja no que diz respeito a esse contrato. Então, acompanho o voto com a cotação do Dr. Carlos Neves e
anuência de Dra. Teresa na íntegra. Aprovado, então, o voto, à unanimidade, Dra. Teresa Duere”. A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU IRREGULAR o objeto da presente Auditoria Especial, JULGOU
REGULAR COM RESSALVAS as contas dos Srs. Rafael Vilaça Manço, Roberta Williams Didier da Fonte, Ednaldo Alves de Moura Júnior e José Alberto da Silva Filho. APLICOU MULTAS prevista no artigo
73, I, da Lei Orgânica deste Tribunal: ao Sr. Rafael Vilaça Manço, à Sra. Roberta Williams Didier da Fonte, ao Sr. Ednaldo Alves de Moura Júnior, ao Sr. José Alberto da Silva Filho. IMPUTOU DÉBITO de R$
1.094.365,92 à Empresa Premius, pelo item 2.1.4 do Relatório de Auditoria, DETERMINOU: a) o envio de cópia do Relatório e do presente ITD à Controladoria Geral do Estado para abertura de fiscalização
na Secretaria de Educação do Estado para apurar a suposta desídia administrativa, com indícios de favorecimento à Empresa Premius, na instauração e tramitação de processos internos punitivos, devendo
a Controladoria informar, em até cento e vinte dias, o resultado da apuração sobre a conduta dos servidores ao Relator das contas da Secretaria de Educação de Pernambuco de 2021 neste Tribunal. b) o
envio dos autos ao Ministério Público de Contas, para que envie cópia ao Ministério Público Estadual para investigar indícios da prática de peculato e de improbidade administrativa pelo item 2.1.4 do relatório
de auditoria.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RICARDO RIOS
(Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo que passou a presidência a Conselheira Teresa Duere)
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
19100466-2ED001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS PELO SR. FLÁVIO ROCHA DE MOURA DA SILVA, CONTRA O ACÓRDÃO TC 162/2022 (PROCESSO TC Nº. 19100466-2), QUE JULGOU
IRREGULAR AUDITORIA ESPECIAL REALIZADA NA PREFEITURA DE PALMARES, NO EXERCÍCIO DE 2017 E 2018 - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
(Interessado: Flávio Rocha De Moura Silva)
(Adv. Camilla Kenya Bezerra Da Silva - OAB: 34846PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, preliminarmente, CONHECEU do presente processo de Embargos de Declaração e, no mérito, DEU-LHE PROVIMENTO para: Excluir a pena de declaração de
inidoneidade do Sr. Flávio Rocha de Moura Silva do Acórdão TC 162/2022; II – Incluir no Acórdão TC 162/2022 a declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco, do Sr. Flávio Alexandre Pinheiro da Silva para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, bem como contratar com a administração pública durante o prazo de cinco
anos contado a partir da data de publicação desta deliberação.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

(Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo)
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
19100466-2ED002 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS PELO SR. ALTAIR BEZERRA DA SILVA JÚNIOR, CONTRA O ACÓRDÃO TC 162/2022 (PROCESSO TC Nº. 19100466-2), QUE JULGOU
IRREGULAR AUDITORIA ESPECIAL REALIZADA NA PREFEITURA DE PALMARES, NO EXERCÍCIO DE 2018, COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA PARA O EMBARGANTE, ENTÃO PREFEITO NO
EXERCÍCIO ANALISADO - PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
(Interessado: Altair Bezerra Da Silva Junior)
(Adv. Eduardo Henrique Teixeira Neves - OAB: 30630 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, preliminarmente, CONHECEU do presente processo de Embargos de Declaração e, no mérito, NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a deliberação atacada.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)
(A conselheira Teresa Duere devolveu a presidência ao Conselheiro Dirceu Rodolfo)

RELATORA: CONSELHEIRA SUBSTITUTA ALDA MAGALHÃES
(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
17100143-6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
(Interessados: Julio Emilio Locio De Macedo, Renan Herbert Miranda Borges, Wilmar Pires Bezerra)
(Adv. Julio Emilio Lossio de Macedo Filho - OAB: 57385 DF); (Adv. Breno da Silva Amorim - OAB: 45776 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, EMITIU Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Petrolina a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Sr. Julio Emilio Locio De Macedo, Prefeito,
relativas ao exercício financeiro de 2016. RECOMENDOU, com base no disposto no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual nº 12.600/2004, aos atuais gestores da Prefeitura Municipal de Petrolina, ou
quem vier a sucedê-los, que atendam as medidas a seguir relacionadas: 1. Fortalecer o planejamento orçamentário, mediante revisões adequadas para a receita/despesa, atentando às exigências
estabelecidas pela legislação; 2. Elaborar os demonstrativos contábeis e o Balanço Patrimonial seguindo todas as diretrizes estabelecidas em lei; 3. Elaborar a Programação Financeira e do Cronograma de
Execução Mensal de Desembolso; 4. Registrar, em conta redutora, o ajuste de perdas de créditos, de forma a evidenciar a realidade municipal no Balanço Patrimonial; 5. Inscrever Restos a Pagar, Processados
e não Processados, a serem custeados com recursos vinculados apenas se houver disponibilidade de caixa para o exercício subsequente; 6. Adequar as contas municipais para que o ente possa honrar
imediatamente ou no curto prazo os compromissos de até 12 meses; 7. Repassar tempestivamente os duodécimos devidos ao Poder Legislativo no prazo previsto na Constituição Federal. 8. Seguir
integralmente as normas de transparência dispostas na LRF, na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal. DETERMINOU à Coordenadoria de Controle Externo:
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.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS FLÁVIO TENÓRIO DE ALMEIDA
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(Relatoria Originária)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
2056015-1 - ADMISSÃO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessado: João Bosco Lacerda de Alencar)
(Adv. Luís Alberto Gallindo Martins - OAB: 20189PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, acatando a proposta de deliberação do relator, JULGOU ILEGAIS as admissões listadas no ANEXO ÚNICO do Relatório de Auditoria, negando, via de consequência, os
respectivos registros.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)
(Relatoria Originária)

PROCESSO DIGITAL TCE Nº
2056130-1 - ADMISSÃO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessado: Cristiano Lira Martins)
(Adv. Joaquim Murilo Gonçalves de Carvalho - OAB: 39312PE); (Adv. Luiz Cavalcanti de Petribú Neto - OAB: 22943 PE); (Adv. Paulo Fernando de Souza Simões Júnior - OAB: 30471PE); (Adv. Thiago de
Lima Simões - OAB: 33868 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, acatando a proposta de deliberação do relator, JULGOU ILEGAIS as admissões listadas nos Anexos I e II do Relatório de Auditoria, reproduzidos a seguir, negando, via
de consequência, os respectivos registros, e LEGAL a admissão listada no Anexo III. APLICOU MULTA ao Prefeito do Município de Quipapá durante o exercício de 2020, Sr. Cristiano Lira Martins, cominada
no artigo 73, inciso III, da Lei Estadual n° 12.600/04. DETERMINOU à atual gestão do Município de Quipapá, ou a quem vier a sucedê-la, a instauração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de processo
administrativo, com vistas a apurar o fato da acumulação indevida de cargo e função pública pela funcionária Audilene Maurício de Melo, e, caso confirmado, tomar providências no sentido de convocar a
funcionária para escolher a função em que deseja permanecer, procedendo ao distrato ou à exoneração em relação à função não escolhida, sob pena de aplicação da multa cominada no inciso XII do artigo
73 da Lei Orgânica do TCE/PE.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO CARLOS PIMENTEL
(Relatoria Originária)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
2158259-2 - ADMISSÃO DE PESSOAL - CONCURSO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessados: Adalberto de Oliveira Melo)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, acatando a proposta de deliberação do relator, JULGOU LEGAIS as admissões objeto deste processo e consequente concessão de registro dos atos.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
18100105-6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
(Interessados: João Gualberto Combe Gomes, José Raimundo Pimentel Do Espírito Santo, Manoel Valmir Simeão e Maria Ramos Muniz, Rosa Maria dos Reis E Arruda)
(Adv. Roberto Antonio Nadalini Maua - OAB: 10880-BMS); (Adv. Mario Sergio Menezes Galvão Filho - OAB: 34379 PE); (Adv. André Luiz Miranda Gusmão - OAB: 25025 PE)
(Voto em lista)
Relatado o feito, com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo De Melo Júnior, indagou ao relator: “Conselheiro Carlos Pimentel, o gestor do Fundo de Previdência tomou as medidas necessárias
para que esses recursos fossem em tempo?” Com a palavra, o relator, Conselheiro Substituto Carlos Pimentel, respondeu ao presidente: “Não há notícia disso no processo, não há notícia dessa iniciativa do
gestor no processo. Ele, inclusive, não arguiu essa questão. Talvez, eu não sei, já que estou conjecturando aqui, pelo fato de já no exercício seguinte a falta ter sido regularizada”. Com a palavra, o Presidente,
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, assim se manifestou: “Porque abrimos uma análise bifronte. V.Exa. está fazendo e muito bem, trazendo para os autos a responsabilidade de que não repassou.
Mas, como nós estamos aqui tratando da prestação de contas do Fundo de Previdência, há que se perquirir também, em casos que tais, se os gestores do próprio Fundo envidaram os esforços necessários
e foram pelos caminhos consentâneos cobrar esse repasse tempestivo. Mas, enfim, V.Exa. inclusive estava falando de uma questão de proporcionalidade. No voto de V.Exa. existe aplicação de uma multa a
quem não repassou, eu estou aqui imaginando que a mesma medida poderia ser tomada em relação a quem não cobrou tempestivamente na forma como a legislação exige”. Com a palavra, o relator,
Conselheiro Substituto Carlos Pimentel, assim se manifestou: “É uma sugestão conveniente, eu acho até pertinente. No voto, eu vou manter do jeito que está, eu deixo a multa para quem não repassou”. Com
a palavra, a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Germana Laureano, manifestou-se nos seguintes termos: “Conselheiro, eu acho que tradicionalmente nas contas de gestão dos gestores do
Fundo Previdenciário, eu tenho visto dessa forma que o Presidente coloca. Agora, a minha dúvida é se o relatório de auditoria, já coloca assim, para ver se eles tiveram condições de se defender dessa
omissão. Porque em regra os prefeitos eles se defendem desse não recolhimento nas contas deles próprios e nas contas dos gestores dos Fundos Previdenciários se cobram as atitudes que eles tomaram
que eram as cobranças. Agora teria que ver, realmente eu não vi, é como foi que a auditoria colocou, se os gestores do Regime aí da Autarquia eles tiveram condições de se defender de uma suposta omissão”.
Com a palavra, o relator, Conselheiro Substituto Carlos Pimentel, pontuou: “Tiveram sim. Já responderam, Dra. Germana. Inclusive eu coloquei no voto o quadro resumo das irregularidades e essa
irregularidade está aí no item 2.1.8 da conclusão do relatório de auditoria, e a responsabilidade inclusive é dirigida ao gestor, ao prefeito e as duas pessoas que geriram a Autarquia”. Com a palavra, a
Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Germana Laureano, manifestou-se nos seguintes termos: “É porque às vezes a auditoria coloca responsabilidade do não recolhimento para o gestor e a
responsabilidade do gestor previdenciário não é o não recolhimento em si, ela é pauta de medidas que ensejam o recolhimento”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Substituto Carlos Pimentel, concordou
nos seguintes termos: “Está certo, mas se fizermos aqui, se esse colegiado quiser deliberar por uma punição contra o gestor do Fundo, ele não poderá futuramente alegar embargo porque está aqui na
conclusão do relatório ele sendo responsabilizado”. Com a palavra, a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Germana Laureano, manifestou-se nos seguintes termos: “Não, porque o que eu digo
é que às vezes o gestor do Fundo faz tudo o que está ao alcance dele e mesmo assim o recolhimento não vem, às vezes ele envia todos os esforços e o recolhimento não vem. E aí nós não podemos penalizá-
lo porque ele se desencumbiu da obrigação dele, não é?”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, assim se manifestou: “É isso. Mas V.Exa. está dizendo que está na matriz
a responsabilização. A colocação da douta Procuradora Germana, ela tem sentido e a minha preocupação era se dentro de um encaminhamento investigativo do Tribunal se houve abordagem da ação,
omissão, leniência ou não do gestor. V.Exa. está colocando que está na matriz, não é isso? A responsabilidade do gestor?”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Substituto Carlos Pimentel, assim se
manifestou: “Está na matriz a responsabilidade e, na defesa do gestor, ele não arguiu que tomou alguma iniciativa. Não, apenas diz que o débito foi regularizado no exercício seguinte. Se essa regularização
partiu de uma iniciativa dele, ele não deu essa notícia nos autos”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, assim se manifestou: “Paciência, entendi. Ok, V. Exa. pode votar.
A minha sugestão, acompanhando inclusive o raciocínio que foi traçado aqui pela Dra. Germana, é incluir a reprimenda também, aplicar uma reprimenda ao gestor do Fundo”. Com a palavra, o relator,
Conselheiro Substituto Carlos Pimentel, respondeu ao presidente: “Bom, então, o voto se encontra em lista, Presidente, é no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas do gestor do Fundo e dirigir
a multa às duas gestoras que se omitiram no repasse a tempo das contribuições previdenciárias, tanto patronal quanto dos servidores, especificamente da Autarquia de Educação do Araripe - AEDA, o nome
dessa instituição. Repito isso porque as demais, o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social, repito, os percentuais foram muito pequenos para possuir qualquer tipo de reprimenda”.
Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, assim se manifestou: “Para ficar claro o voto de Vossa Excelência, Vossa Excelência não está aplicando, então, a multa sobre o
representante”. Com a palavra, a Conselheira Teresa Duere, manifestou-se nos seguintes termos: “O gestor do Fundo”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Substituto Carlos Pimentel, respondeu ao
presidente: “ Não, no meu voto, não”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, perguntou ao relator: “Embora o gestor do Fundo tenha sido notificado e não tenha apresentado
nenhuma informação de que cobrou, não é isso?”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Substituto Carlos Pimentel, respondeu ao presidente: “Isso, ele se defendeu, disse que foi regularizado o débito, mas
não anunciou nenhuma iniciativa no sentido disso”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, assim se manifestou: “Entendi. Como vota, Dra. Teresa?” Com a palavra, a
Conselheira Teresa Duere, manifestou-se nos seguintes termos: “Eu acho que vou no encaminhamento da Dra. Germana e de Vossa Excelência, Presidente, pelo seguinte, porque ele podia ter demonstrado
que teria encaminhado e ele simplesmente disse que em 2018 resolvemos, resolvemos o problema. Mas, ele não disse, dentro das funções dele, o que tinha feito para que ficasse o débito. Então acho que
ele deveria ter a punibilidade. E, se caso ele tomou alguma atitude, ele venha ao Pleno, ao recurso, para demonstrar que tinha tomado todas as providências. É assim que vejo Vossa Excelência estava
votando, encaminhando o voto”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, assim se manifestou: “Então eu acompanho o voto de divergência que já era, de uma certa forma, o
meu”. Com a palavra, a Conselheira Teresa Duere, manifestou-se nos seguintes termos: “É seu, o voto é seu, Presidente”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, assim se
manifestou: “Eu fico designado, no caso, a elaborar o acórdão, divergindo só desse ponto do Conselheiro Carlos Pimentel. Por dois votos a um, fica então vencido o voto do Conselheiro Carlos Pimentel”. Por
dois votos a um, foi vencedor o voto divergente do Conselheiro Dirceu Rodolfo, que ficou designado para lavrar o acórdão. A Segunda Câmara, por maioria, JULGOU REGULARES COM RESSALVAS as
contas do Sr José Raimundo Pimentel do Espírito Santo e do Sr. Manoel Valmir Simeão, relativas ao exercício financeiro de 2017. APLICOU MULTAS, prevista no Artigo 73 da Lei Estadual 12.600/04 inciso
III , ao Sr. José Raimundo Pimentel do Espírito Santo, ao Sr. Manoel Valmir Simeão, à Sra. Maria Ramos Muniz, e à Sra. Rosa Maria dos Reis e Arruda. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69
combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Fundo de Previdência do Município de Araripina, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado,
se houver, a medida a seguir relacionada: 1. Obedecer ao parâmetro mínimo de prudência estabelecido pelo art. 40, caput, da Constituição Federal, quando da definição da taxa de juros a ser adotada para
a avaliação atuarial. 2. Realizar o devido registro das reservas matemáticas em consonância com o procedimento adotado a partir do MCASP 2014, comunicando à contabilidade municipal acerca do montante
a ser registrado no passivo não circulante. 3. Realizar o necessário estudo de viabilidade orçamentária, financeira e fiscal do plano de amortização apresentado pelo atuário antes de adotá-lo por meio de lei
específica, obedecendo ao art. 40, caput, da Constituição Federal. 4. Adotar ações para equacionar o déficit fiscal como plano de amortização e medidas complementares ou realizar segregação de massas
para resguardar a sustentabilidade do regime próprio. 5. Realizar o adequado registro contábil dos créditos a receber referentes às contribuições previdenciárias não repassadas no exercício.6. Empregar
esforços para funcionamento regular do órgãos colegiados, em observância à legislação municipal, evitando a prorrogação por tempo excessivo dos atuais ocupantes. 7. Adotar o registro individualizado de
contribuições dos servidores conforme determina o Art. 18 da Portaria MPS nº 402/2008, base de dados essa que deve pertencer à unidade gestora do regime próprio, sendo atualizada adequadamente. 8.
Regularizar a disponibilização de informações previstas em legislação específica a fim de que seja emitido Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) por via administrativa. DETERMINOU 1. Que
encaminhe os autos para o Ministério Público de Contas para enviar cópias, em meio eletrônico, ao Ministério Público Federal e à Receita Federal, da documentação pertinente à falha descrita no item 3.4 do
Relatório de Auditoria, diante dos indícios de improbidade administrativa; 2. À Diretoria de Controle Externo que por meio de seus órgãos fiscalizadores, verifique, nas auditorias /inspeções que se seguirem,
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o cumprimento das presentes determinações, destarte zelando pela efetividade das deliberações desta Casa.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

(Vinculado à Conselheira Teresa Duere)
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
20100484-7- PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessados: Allan Dantas De Oliveira, Carlos Eduardo Alves De Oliveira, Erivaldo De Oliveira Santos, Maria Liinha De Oliveira E Silva, Maria Rizonete Sampaio, Osvaldo Da Silva Januário, Tadeu André
Bezerra De Sande)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, APLICOU MULTA, prevista no Artigo 73 da Lei Estadual 12.600/04 inciso IV , ao Sr. Carlos Eduardo Alves de Oliveira. JULGOU REGULARES COM RESSALVAS as contas
do Sr Erivaldo de Oliveira Santos, relativas ao exercício financeiro de 2019, APLICOU-LHE MULTA, prevista no Artigo 73 da Lei Estadual 12.600/04 inciso III. DETERMINOU, com base no disposto no artigo
69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Serrita, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado, se houver, a medida
a seguir relacionada: 1. Aperfeiçoar o Website Oficial do Município para atender às exigências da legislação em relação à Transparência Pública; 2. Implantar controle para despesas com diárias na forma
prevista na legislação vigente, com descrições detalhadas nos empenhos, além de prestações de contas mais completas, que englobem, por exemplo, certificados dos eventos participados, comprovantes de
gastos com transporte e hospedagem;
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATORA: CONSELHEIRA TERESA DUERE
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
20100194-9- PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessados: Bruno Henrique Araujo Galindo De Lira Barros, Maurilio De Almeida Silva, Luiz Gonzaga Galindo, Uilas Leal da Silva, Jairo Pereira da Luz)
(Adv. Marco Aurelio Martins De Lima - OAB: 29710 PE); (Adv. Jorival Franca De Oliveira Junior - OAB: 14115PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULARES COM RESSALVAS as contas dos: Sr. Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros, Secretário Municipal de Saúde; Sr. Maurílio de Almeida Silva,
Secretário Municipal de Assistência Social; Sr. Luiz Gonzaga Galindo, Controlador Interno, Sr Uilas Leal Da Silva, Prefeito Municipal, todas relativas ao exercício financeiro de 2019. DETERMINOU, com base
no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Alagoinha, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo
indicado, se houver, a medida a seguir relacionada: 1. Implantar, de imediato, controle de bens de almoxarifado/estoque e dos bens móveis e imóveis do Município de Alagoinha, de forma a possibilitar a
realização de inventários já no exercício de 2022, independentemente dos prazos constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP (Anexo da Portaria STN nº 548/2015);
2. Registrar as atividades executadas pela Coordenadoria do Controle Interno do Poder Executivo de Alagoinha por meio de Relatórios de Auditoria Interna, dando cumprimento à Lei Municipal 660/2009,
especialmente à disposição constante em seu artigo 13, inciso VIII; 3. Realizar os procedimentos necessários à correção da falha cometida no cálculo das contribuições previdenciárias devidas ao RGPS,
relativas às competências de setembro e outubro de 2019, repassando ao INSS a diferença recolhida a menor.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100227-6 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Jose Gerson da Silva e Maria Roberta de Carvalho Lima)
(Adv. Gervásio Xavier de Lima Lacerda - OAB: 21074 PE)
(Voto em lista)
Relatado o feito, o Conselheiro Carlos Neves, assim se manifestou: “Lembrando, esse caso são os casos similares a que Vossa Excelência pediu vista em que iremos ter a oportunidade de debater algumas
diferenças apresentadas no voto vista de Vossa Excelência para alguns casos, especificamente nos casos que, é o caso da Conselheira Teresa Duere e no meu também, a verificação que temos feitos é do
cumprimento do protocolo ou descumprimento daquele protocolo de retorno às aulas quanto à COVID. Estava sendo preparada a escola para a volta, a volta não aconteceu, nós temos entendido, eu e a Dra.
Teresa Duere, no sentido de não aplicar, julgar regular com ressalvas, sem aplicação de sanção. E Vossa Excelência, em alguns casos, têm pontuado que deve ser aplicado ao gestor que não cuidou, naquele
momento, como oportunidade que teria, da escola em si, independente do protocolo de volta, a condição mínima da escola. Esses casos em que é só a questão do protocolo, eu tenho acompanhado a Dra.
Teresa, no sentido em que é regular com ressalvas. Então acompanho nesse caso”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior assim se manifestou: “No meu voto, que eu vou
relatar na sequência, eu faço a distinção de três situações. Eu acredito que essa situação de Dra. Teresa e de Vossa Excelência, se encaixa no primeiro bloco, então acompanho Vossas Excelências no voto”.
Com a palavra, a Conselheira Teresa Duere, relatora, pontou: Eu, inclusive, Sr. Presidente, verificando, já que Vossa Excelência mandou o voto ontem, eu já conversei com a equipe para nós observarmos
também esse terceiro ponto. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Então é importante que seja verificado se realmente é só falta de protocolo ou, quer dizer, aprofundar um pouco mais a análise para o
voto. Mas trago também os processos que Vossa Excelência está devolvendo e esses processos são da mesma forma, regulares com ressalvas”. A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR
COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº
12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Tacaratu, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado, a medida a seguir relacionada: 1. Elabore, implante e mantenha operacional e
constantemente atualizado protocolo municipal de retorno às aulas, observando a Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 02/2021, publicada no DOE /TCE de 06/04/2021; 2. Efetive as ações de adaptação
na infraestrutura das escolas públicas municipais, a exemplo de disponibilização de EPI’s, instalação de mais pias e dispensadores de sabão e de papel toalha suficientes para atender ao número de alunos,
distanciamento das carteiras em salas de aula, isolamento de bebedouros, cartazes com orientações sobre medidas de prevenção, e orientar seus funcionários à nova realidade. DETERMINOU que seja
encaminhada cópia do inteiro teor desta deliberação aos atuais gestores da Prefeitura Municipal de Tacaratu, para ciência.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100526-5- AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Aurizete Bernardo De Lima e Rênya Carla Medeiros Da Silva)
(Adv. Luiz Cavalcanti De Petribú Neto - OAB: 22943 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado
com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Passira, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado, a medida a seguir relacionada:
1. Mantenha operacional e constantemente atualizado protocolo municipal de retorno às aulas, observando a Recomendação Conjunta TCE/MPCO no 02/2021, publicada no DOE /TCE de 06/04 /2021,
mantendo a adequação da estrutura física das escolas à situação sanitária decorrente da pandemia. DETERMINOU que seja encaminhada cópia do inteiro teor desta deliberação aos gestores da Prefeitura
Municipal de Passira.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

DEVOLUÇÃO DE VISTA
RELATORA: CONSELHEIRA TERESA DUERE
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100168-5 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Geovane Martins, Maria do Rosário Lima, José Lucas Oliveira Martins)
(voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado
com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado, a medida a seguir
relacionada: 1. Manter operacional e constantemente atualizado o protocolo municipal de retorno às aulas, observando a Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 02/2021, publicada no DOE/TCE de 06/04
/2021.
(Excerto da ata da 8ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 24/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100171-5 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Maria Silvana Teles Rocha Silva, Tania Maria dos Santos)
(Advogado: Emerson Dario Correia Lima - OAB: 9434 PB)
(voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado
com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Brejinho, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, as medidas a seguir
relacionadas : 1. Observância da Recomendação Conjunta TCE/MPCO no 02/2021 quanto ao retorno às aulas presenciais nas instituições públicas de educação infantil e ensino fundamental; 2. Proceder à
devida regulamentação de protocolo municipal, tendo em vista a situação da pandemia da COVID-19.
(Excerto da ata da 8ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 24/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100326-8 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
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(Interessados: Josibias Darcy de Castro Cavalcanti)
(voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado
com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Catende, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado, a medida a seguir relacionada:
1. Elabore, implante e mantenha operacional e constantemente atualizado protocolo municipal de retorno às aulas, observando a Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 02/2021, publicada no DOE /TCE de
06/04/2021; 2. Efetive as ações de adaptação na infraestrutura das escolas públicas municipais, a exemplo de disponibilização de EPI’s, instalação de mais pias e dispensadores de sabão e de papel toalha
suficientes para atender ao número de alunos, distanciamento das carteiras em salas de aula, isolamento de bebedouros, cartazes com orientações sobre medidas de prevenção, e orientar seus funcionários
à nova realidade. DETERMINOU que encaminhe cópia do Inteiro Teor da Deliberação à atual Prefeita do Município de Catende, para ciência.
(Excerto da ata da 8ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 24/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100164-8 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Bruno Gomes de Oliveira, Lourenca Muniz Franca dos Santos)
(Adv. Eduardo Henrique Teixeira Neves - OAB: 30630PE)
(voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado
com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado, a medida a seguir
relacionada: 1. Mantenha operacional e constantemente atualizado o protocolo municipal de retorno às aulas, observando a Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 02/2021, publicada no DOE/TCE de 06/04
/2021; 2. Efetive as ações de adaptação na infraestrutura das escolas públicas municipais, a exemplo de disponibilização de EPI’s, instalação de banheiros, pias e dispensadores de sabão e de papel toalha
suficientes para atender ao número de alunos, e do distanciamento das carteiras em salas de aula. 1. DETERMINOU que encaminhe cópia do inteiro teor da deliberação ao atual gestor da Prefeitura Municipal
de São Lourenço da Mata, para ciência.
(Excerto da ata da 8ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 24/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
22100026-4 - MEDIDA CAUTELAR - FORMALIZADA NOS TERMOS DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO TC N.º 16/2017, A PARTIR DE RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO PELA GERÊNCIA DE AUDITORIA
DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS (GLIC), CUJA ANÁLISE TEVE POR OBJETO O PROCESSO LICITATÓRIO 01/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
(Interessados: Felipe Martins Matos, Frederico Da Costa Amâncio e Yoneide Bezerra Do Espirito Santo).
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, CONSIDERANDO a análise realizada pela Gerência de Auditoria de Procedimentos Licitatórios (GLIC), dando conta, inicialmente, de sobrepreço no orçamento
estimativo; da ausência de justificativa baseada em elementos objetivos na definição dos quantitativos estimados; da adoção irregular do critério de adjudicação por lote; do excesso de formalismo em
previsão de desclassificação de proposta por não indicação de marca; e da ausência de cláusula estabelecendo obrigatoriedade de certificação INMETRO; CONSIDERANDO que o valor estimado global
dos serviços objeto da licitação fora de R$ 23.582.830,20; CONSIDERANDO que a abertura das propostas estava prevista para o dia 21/01 /2021, às 10h, com início de disputa de preços para o mesmo
dia, às 14h; CONSIDERANDO que fora expedida, ad referendum da Segunda Câmara, a Medida Cautelar para determinar que a Secretaria de Educação do Recife (órgão demandante da licitação e
responsável pelo planejamento – fase interna) e a Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital (órgão que processa a licitação), não deem seguimento ao Processo Licitatório 01/2022
- Pregão Eletrônico 01/2022; CONSIDERANDO que a Secretaria de Educação do Recife e a Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife apresentaram suas razões ao TCE,
reconhecendo, em parte os apontamentos da auditoria; informando, por oportuno que suspendeu o Processo Licitatório 01/2022, e que será publicada uma nova versão do edital; CONSIDERANDO o
Parecer Técnico elabora pela Gerência de Auditoria de Procedimentos Licitatórios (GLIC), analisando as razões apresentadas pelos interessados; CONSIDERANDO que – em relação à desídia no
planejamento da contratação, notadamente no que se refere à elaboração do orçamento estimado; com preços muito superiores aos praticados pela administração pública, como no caso dos bonecos
(valores superestimados em 150% a 200%, num montante analisado de R$ 4.451.160,00), ou, no caso da fita grelot, mais de 10 vezes, representando um excesso de R$ 11.205.000,00 (numa análise
de 05 itens de um total de 64 itens dispostos no edital, um montante de R$ 12.450.000,00) – a SEDUC informa que irá desconsiderar os preços privados utilizados na cotação, realizando nova pesquisa
em contratos da Administração, bem como solicitará junto às empresas cotadas a correção da unidade de medida relativa às fitas grelot; CONSIDERANDO que os argumentos apresentados pela
Secretaria de Educação, com o objetivo de justificar o quantitativo de brinquedos fixado no edital, não estão fundamentadas em adequadas técnicas quantitativas de estimação e, portanto, são
insuficientes; não sendo razoável acolher a indicação, por exemplo, de um número fixo de bonecos por escolas (163), quando estas possuem diferentes quantitativos de alunos (entre 21 e 400 alunos);
CONSIDERANDO que o critério de adjudicação “por lote”, em detrimento do “por item”, não está suportado em justificativa materialmente robusta e coerente para adoção desse formato, uma vez que
o comando legal, no caso, aponta para realização por itens (Lei 8.666/93, art. 23, § 1º; Súmula 247 do TCU); tendo em vista que o registro de preços tem, por escopo, exatamente promover o registro
de preços de muitos itens, uma vez que é da própria essência do sistema (Acórdão 2977/12 – TCU – Plenário); não sendo razoável a narrativa apresentada pela SEDUC, no sentido do volume
burocrático da gestão de inúmeros contratos, tanto pelo disposto no art. 62, § 4º, da Lei de Licitações, que prevê a dispensa do “termo de contrato”, quanto pelo fato de que não se pode esperar ou
presumir que cada item tenha uma empresa vencedora e um contrato 1. específico, seja porque o número de participantes é muito menor que o de itens, seja porque o contrato pode ser feito por
empresa, contemplando todos os itens a ela vinculados; CONSIDERANDO que admitir o agrupamento, sem razões técnicas e econômicas, é assumir um risco desnecessário com a prática, por vezes,
verificada em certames públicos, de flagrantes contratações antieconômicas e dano ao erário, sem falar do potencial dano de eventual procedimento de carona, que muitas vezes incide sobre itens de
um lote que apresentam sobrepreço; CONSIDERANDO que, embora seja possível exigir a indicação de marca, bem como prever a desclassificação da proposta que não a indicar, é desarrazoada a
desclassificação imediata, de plano, de uma proposta, sem fazer uso da diligência, nos termos da jurisprudência das Cortes de Contas, como bem anotam os Acórdãos do TCU 1170/2013 – Plenário;
3615/2013 – Plenário; e 918 /2014/2014 – Plenário; CONSIDERANDO que, ao omitir a exigência do selo/certificação do INMETRO em relação aos brinquedos estruturados, a Secretaria de Educação
do Recife viola norma que disciplina o tema, além de comprometer a segurança das crianças que usarão esses brinquedos; mas que tal item restou superando, tendo em vista que a Secretaria de
Educação do Recife informa que será inserida a obrigatoriedade de certificação INMETRO; CONSIDERANDO que não se faz necessário o referendo da medida cautelar expedida anteriormente, uma
vez que a administração suspendeu o certame e irá promover uma nova publicação do instrumento; ensejando, no caso, a anotação de determinações para que a nova versão atente para a correção
dos apontamentos discutidos; a Segunda Câmara, à unanimidade, NÃO HOMOLOGOU a decisão monocrática, que determinou que a Secretaria de Educação do Recife (órgão demandante da licitação
e responsável pelo planejamento – fase interna) e a Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital (órgão que processa a licitação), não dessem seguimento ao Processo Licitatório
01/2022 - Pregão Eletrônico 01 /2022, e encaminhassem todas as medidas adotadas para sanar as irregularidades pela auditoria, antes da republicação do novo edital. DETERMINOU, com base no
disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Secretaria de Educação do Recife, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo
indicado, a medida a seguir relacionada: 1. Publicar novo edital, com as devidas correções anotadas no Relatório de Auditoria e no Parecer Técnico (com a ponderação relativa ao item 2.1.4), nos
seguintes termos: a) Além dos ajustes mencionados pela Secretaria de Educação, realizar uma análise crítica dos preços estimados dos demais itens pretendidos pela Secretaria de Educação, haja a
ressalva da auditoria de que não foram analisados possíveis sobrepreços nos demais itens, em virtude da exiguidade de tempo, provocada pela proximidade da abertura da sessão pública; b) Acostar
aos autos do processo licitatório os elementos que justifiquem a definição das quantidades a serem adquiridas, que deve estar acompanhada dos elementos técnicos indispensáveis sobre os quais tal
definição estaria apoiada, demonstrando sua correlação com a demanda que a gerou de forma objetiva; c) Observar, como regra, o critério de julgamento por item, somente optando pelo critério de
julgamento por lote se for demonstrada a inviabilidade de promover a adjudicação por item e evidenciada as razões de ser aquele o critério que conduzirá a contratações economicamente mais
vantajosas, em atendimento aos Arts. 15, IV e 23, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666 /93, à Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União, aos Acórdãos TCU nºs 529/13 e 1680/15, ambos do Plenário
e ao Princípio da Competitividade; d) Atentar para a jurisprudência das Cortes de Contas no sentido de, ao estabelecer cláusula, no edital do processo licitatório, prevendo a desclassificação de licitante
por não ter apresentado a marca/modelo do produto ofertado, a desclassificação de uma proposta / licitante não pode ser realizada de imediato / de plano, sem fazer uso da diligência, nos termos da
jurisprudência das Cortes de Contas. DETERMINOU que envie cópia do Inteiro Teor da Deliberação ao Núcleo de Auditoria Especializadas (NAE) / Gerência de Auditoria de Procedimentos Licitatórios
(GLIC), para conhecimento e providências pertinentes.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
22100035-5 - MEDIDA CAUTELAR - REPRESENTAÇÃO APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MENSAGEIROS DA ORDEM E DO DIREITO - ABEMOD, ACERCA DE POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES RELATIVAS AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021, LANÇADO PELO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, TENDO POR OBJETO O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE CIVIL, PARA ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
(Interessados: Associação Beneficente Mensageiros da Ordem e do Direito -ABEMOD, Sr. Diogo Carlos De Lima Silva (Fundo Municipal e Saúde De Barra De Guabiraba)
(Adv. José Rinaldo Fernandes De Barros - OAB: 23837 PE); (Adv. Mauricio De Freitas Carneiro - OAB: 19035 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, CONSIDERANDO o teor da representação apresentada pela Associação Beneficente Mensageiros da Ordem e do Direito - ABEMOD, acerca de possíveis irregularidades
relativas ao Chamamento Público nº 004/2021, lançado pelo Fundo de Saúde do Município de Barra de Guabiraba, tendo por objeto o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil para execução dos
serviços, ações, procedimentos e atividades em saúde do SUS, para atendimento a rede pública de saúde, com valor máximo anual previsto para a realização do objeto de R$ 5.345.000,00. CONSIDERANDO
a análise constante no Parecer Técnico elaborado pela Gerência de Auditoria de Procedimentos Licitatórios (GLIC) deste Tribunal; CONSIDERANDO que o atual Secretário de Municipal Saúde de Barra de
Guabiraba revogou o Chamamento Público nº 04/2021 em 11/03/2022, conforme comprova publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 14/03/2022; CONSIDERANDO o
disposto na Resolução TC nº 016/2017 e no caput do art. 129 da Resolução TC nº 15/2010, a Segunda Câmara, à unanimidade, ARQUIVOU o presente processo de medida cautelar por perda de objeto.
Contudo, CONSIDERANDO que há possibilidade de a Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba vir a lançar novo chamamento público como o mesmo objeto, DETERMINOU, com base no disposto no artigo
69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado, a
medida a seguir relacionada: 1. Caso a Administração Municipal decida lançar novo chamamento público para celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil, proceda à correção do
edital, considerando as análises constantes no Parecer Técnico referido nesta deliberação, e o envie, de pronto, para esta Corte de Contas
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)
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PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
22100089-6 - MEDIDA CAUTELAR - PROCESSO FORMALIZADO A PARTIR DE OPINATIVO EXPOSTO NO RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA REALIZADO PELO NÚCLEO DE ENGENHARIA
DESTE TRIBUNAL, EM RELAÇÃO A EXECUÇÃO DE DOIS CONTRATOS CUJOS OBJETOS SÃO A CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO
ANTÃO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
(Interessados: C3 Engenharia E Incorporacoes, Carmelo Souza Da Silva, Laila Albuquerque Duarte Cavalcanti, Paulo Roberto Leite De Arruda, Felipe Borba Britto Passos)
(Adv. Walles Henrique De Oliveira Couto - OAB: 24224-DPE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, caput e § 1º, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (Lei nº 12.6000/2004) e na Resolução TC nº 016/2017; CONSIDERANDO
que as irregularidades apontadas referem-se a vícios no edital, na elaboração de termo de referência e condução das Concorrências nº 01/2021 e 02/2021, cujos contratos decorrentes dos certames se
encontram em vigor desde novembro de 2021, reconhecendo-se, no caso concreto, conforme vasto entendimento jurisprudencial desta Corte, a limitação processual na modalidade Cautelar, que tem prazos
sumários e análise muitas vezes não exauriente; CONSIDERANDO no contexto presente, o entendimento desta Corte de Contas no sentido de que um processo de Auditoria Especial é o fórum adequado
para contextualizar o procedimento da contratação como um todo, proporcionando aos interessados o devido contraditório e a ampla defesa, bem como apurar a correta e proporcional responsabilidade dos
agentes públicos (processos TCE-PE nº 1929610-1, TCE-PE nº 1924872-6, TCE-PE nº 1603199-4, TCE-PE nº 2051106-1 e TCE-PE nº 2057144-6); CONSIDERANDO que, uma vez que a deliberação
interlocutória foi no sentido do indeferimento da medida pleiteada e pela formalização de processo de Auditoria Especial, as razões apresentadas pelos interessados deverão integrar referidos autos,
contribuindo com sua instrução, A Segunda Câmara, HOMOLOGOU a decisão monocrática de indeferimento da Medida de Cautela pleiteada. DETERMINOU ao Núcleo de Engenharia: 1. Integrar ao Processo
de Auditoria Especial instaurado por determinação da medida interlocutória, as razões apresentadas pelos interessados nos presentes autos, de forma a contribuir com sua instrução.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
2152393-9 - TOMADA DE CONTA ESPECIAL - REPASSE A TERCEIRO - FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
(Interessada: Priscila Petrusca Messias Gomes Silva)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULARES as contas da Sra. Priscila Petrusca Gomes Silva (Bolsista da FACEPE), dando-lhe a consequente quitação nos termos do artigo 60 da Lei Estadual
no 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco)
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100741-9 - GESTÃO FISCAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessado: Licínio Antônio Lust Roriz)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU IRREGULAR o presente processo de Gestão Fiscal, responsabilizando o Sr. Licínio Antônio Lustosa Roriz. APLICOU-LHE MULTA prevista no Artigo 74 da Lei
Estadual 12.600/04.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

DEVOLUÇÃO DE VISTA
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100199-5 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Adilson Timoteo Cavalcante, Waldemir Vieira Nunes)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de Auditoria Especial - Conformidade, com relação às contas do Sr. Adilson Timoteo Cavalcante e
Waldemir Vieira Nunes. DETERMINOU com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, aos atuais gestores da Prefeitura Municipal de Inajá,
ou quem vier a sucedê-los, que atendam, no prazo indicado, a medida a seguir relacionada: 1. Observância da Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 02/2021, quanto ao retorno às aulas presenciais nas
instituições públicas de educação infantil e ensino fundamental. 2. Efetivação das ações de adaptação na infraestrutura das escolas públicas.
(Excerto da ata da 7ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 17/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100190-9 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Carlos Roberto De Melo Ouro Preto, Manoel Ricardo De Andrade Lima Alves)
(Adv. Luciclaudio Gois De Oliveira Silva - OAB: 21523PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade, com relação às contas do Sr. Carlos Roberto de Melo Ouro
Preto e do Sr. Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves. 1. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, aos atuais gestores
da Prefeitura Municipal de Saloá, ou quem vier a sucedê-los, que atendam, no prazo indicado, a medida a seguir relacionada: 1. Observância da Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 02/2021 quanto ao
retorno às aulas presenciais nas instituições públicas de educação infantil e ensino fundamental; 2. Efetivação das ações de adaptação na infraestrutura das escolas públicas.
(Excerto da ata da 7ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 17/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100304-9 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Adriano Cândido da Silva e Francisco Hélio de Melo Santos)
(Adv. Cinthia Rafaela Simões Barbosa - OAB: 32817/PE); (Adv. Danilo Nunes Melo - OAB: 43384/PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade, com relação às contas do Sr. Adriano Cândido da Silva e do
Sr. Francisco Hélio de Melo Santos. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, aos atuais gestores da Prefeitura Municipal
de Belo Jardim, ou quem vier a sucedê-los, que atendam, no prazo indicado, a medida a seguir relacionada: 1. Observância da Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 02/2021 quanto ao retorno às aulas
presenciais nas instituições públicas de educação infantil e ensino fundamental; 2. Efetivação das ações de adaptação na infraestrutura das escolas públicas suficientes para atender ao número de alunos.
(Excerto da ata da 7ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 17/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100524-1 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Adilson Tavares das Neves, Joelma do Nascimento Leite)
(Adv. Thais Dominique Batista Beserra - OAB: 37824 PE)
(voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade, com relação às contas do Sr. Adilson Tavares das Neves e
da Sra. Joelma do Nascimento Leite. RECOMENDOU, com base no disposto no no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Agrestina, ou a quem
o suceder, que atenda as medidas a seguir relacionadas: 1. Observância da Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 02/2021 quanto ao retorno às aulas presenciais nas instituições públicas de educação
infantil e ensino fundamental; 2. Efetivação das ações de adaptação na infraestrutura das escolas públicas suficientes para atender ao número de alunos.
(Excerto da ata da 8ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 24/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100161-2 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Sonia Maria Melo da Costa e Tássio José Bezerra dos Santos)
(voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade, com relação às contas da Sra. Sônia Maria Melo da Costa
e do Sr. Tássio José Bezerra dos Santos. RECOMENDOU, com base no disposto no no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da
Baixa Verde, ou a quem o suceder, que atenda as medidas a seguir relacionadas: 1. Observância da Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 02/2021 quanto ao retorno às aulas presenciais nas instituições
públicas de educação infantil e ensino fundamental.
(Excerto da ata da 8ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 24/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
21100155-7 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAÉM - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Belarmino Vasquez Mendez Neto, Eliana Cavalcanti dos Prazeres Borba)
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(Adv. Lyndon Johnson de Andrade Carneiro - OAB: 25322 PE)
(voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade, com relação às contas do Sr. Belarmino Vasquez Mendez
Neto e da Sra. Eliana Cavalcanti dos Prazeres Borba. RECOMENDOU, com base no disposto no no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de
Tracunhaém, ou a quem o suceder, que atenda as medidas a seguir relacionadas: 1. Observância da Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 02/2021 quanto ao retorno às aulas presenciais nas instituições
públicas de educação infantil e ensino fundamental; 2. Efetivação das ações de adaptação na infraestrutura das escolas públicas suficientes para atender ao número de alunos.
(Excerto da ata da 8ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 24/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
21100236-7 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Gilberto Goncalves Feitosa Junior, Jaqueline Moreira Da Silva)
Relatado o feito e apresentado o voto pelo relator, o Conselheiro Carlos Neves, com a palavra, assim se manifestou: “Presidente, só para reforçar, o voto de V. Exa. é balizador para os próximos votos, inclusive,
que vamos fazer, Conselheira Teresa Duere já até fez essa ressalva, também estou fazendo aqui. Atentarei, aqui, pessoalmente, no caso de situações que a inadequação é mais grave, inadequação de
estrutura, que seria inclusive o inverso, seria oportuno que fosse corrigido, tendo em vista que não tinham alunos em sala de aula. Acho que isso é um ponto relevante para considerarmos, tendo em vista que
os alunos não estavam em aula seria oportuna a correção do que foi apontado no relatório, e não foi feito. Então, eu vou fazer esse ajuste daqui para frente, para ficar ainda mais atento para que possamos
aplicar, e esta Câmara uniformize esse posicionamento, Presidente. Nesse sentido eu acompanho Vossa Excelência. Com a palavra, o Presidente e relator, assim se manifestou: “ Para além do que V. Exa.
está dizendo a voz está uma tristeza, acaba a voz rapidinho. Mas veja, V. Exa. fez referência a uma auditoria que fizemos posteriormente, exatamente aquela que encontrou o descalabro. Por que eu estou
falando tanto, Conselheira Teresa Duere, Conselheiro Carlos Neves, Dra. Germana, nessa coisa da transição? Porque, veja bem, embora não estejam essas outras escolas no bojo deste processo, já tinha a
ponta do iceberg neste processo. Ou seja, nessas escolas que foram analisadas já não tinha sido feita alguma coisa que precisava ser feito. Tudo bem, em relação a pandemia, mas relacionado com a
pandemia. Mas poderíamos até dizer, olhando para trás, independente de pandemia, alguma coisa poderia ter sido feita. Quando se fez, por exemplo, em Paulista a análise posterior, em 2021, as escolas
estavam inadequadas, inclusive foi dito isso já em janeiro de 2021 porque assumiu, tanto que foi gerado um TAG. Então veja, o prefeito anterior, que não tinha ninguém nas salas de aulas, que tinha recursos,
não fez nada nas escolas. Tudo bem, a amostragem que eu tenho neste processo é pequena, por isso que apliquei uma ‘multinha’. A outra amostragem que está vindo a multa vai ser maior e foi caso de TAG,
porque é uma coisa histórica. Então, é aquilo que eu disse, quando o camarada, na transição, não tem uma atitude intuitiva do futuro onde ele não está, o órgão de controle tem que buscá-lo, porque se o
órgão de controle não for buscá-lo, nada vai ser feito e as farras fiscais continuarão e a negligência continuará nessa transição. A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS
o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade, com relação às contas do Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Junior. APLICOU-LHE MULTA prevista no Artigo 73 da Lei Estadual 12.600/04
inciso I. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Paulista, ou quem vier a
sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado, a medida a seguir relacionada: 1. Que sejam enviadas a este Tribunal as regras estabelecidas (protocolo), bem como as ações realizadas para o funcionamento das
aulas presenciais no Município de Paulista. Prazo para cumprimento: 30 dias. DETERMINOU, ao Departamento de Controle Municipal para acompanhar o cumprimento da decisão.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
21100193-4 - AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Adriana Pereira de Oliveira, Adriana Souza Marques da Silva, Alessandra do Nascimento Menezes, Juliana Pereira Rios, Maria Eunice Jeronimo de Araujo)
(Adv. Frederico Melo Tavares - OAB: 17824 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, ARQUIVOU o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade, por perda de objeto. DETERMINOU ao Núcleo de Engenharia para prosseguir com o
acompanhamento da execução contratual através do PI 2100022.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
21100321-9- AUDITORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessado: Marcos Antonio De Moura E Silva)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto do presente processo de auditoria especial - Conformidade. APLICOU MULTA prevista no Artigo 73 da Lei Estadual
12.600/04 inciso I, ao Sr. Marcos Antonio de Moura e Silva. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da
Prefeitura Municipal de Maraial, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado, a medida a seguir relacionada: 1. Que sejam enviadas a este Tribunal as regras estabelecidas (protocolo), bem como
as ações realizadas para o funcionamento das aulas presenciais no Município de Maraial. Prazo para cumprimento: 30 dias.
(Excerto da ata da 9ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 31/03/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

ENCERRAMENTO

Antes de encerrar a Sessão, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Junior, agradeceu a todos e fez o seguinte registro: “Mas enfim, é o que se apresentava para hoje, eu queria agradecer a
presença de todos os servidores que nos acompanham, que nos dão apoio aqui, na figura do Dr. Deodato Alencar. Agradeço a presença dos Conselheiros e Conselheiras, notadamente Dr. Carlos Neves e
Dra. Teresa Duere, que estão aqui, a representante do nosso Ministério Público de Contas, Dra. Germana Laureano”. O Conselheiro Carlos Neves, solicitou a palavra e assim se manifestou: “Aproveitando,
Presidente, a citação da Dra. Germana Laureano, quero fazer o registro de que hoje, nesta sessão, ela se despede da atuação nesta Câmara, desejando o profícuo trabalho na outra Câmara ou em seu
gabinete. E também já acolhendo quem vier do Ministério Público que sempre, competentemente, participa das sessões”. Com a palavra, a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Germana
Laureano agradeceu: “Obrigada, Conselheiro. Retornarei em agosto”. O Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior - Presidente, assim se manifestou: “Muito bem, Conselheiro Carlos Neves, e dizendo que
o trabalho de Dra. Germana tem algo que é marcante, que é a qualidade. Ela realmente se cerca de todos os cuidados, analisa todos os processos, os seus pareceres são, realmente, pareceres de qualidade.
A gente se recente, mas tenho certeza que vem um colega para também abrilhantar as discussões e, logo, estará conosco aqui nos ajudando a interpretar o direito e aplicá-lo da forma adequada. Agradeço,
como eu disse, a todos os pernambucanos que nos acompanharam na sessão de hoje, convocando uma nova sessão para quinta-feira no horário regimental. Saúde a todos, sucesso e bom trabalho”. O
Conselheiro Presidente, nada mais havendo a tratar, às 12h56m, declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Ézio Viana Dos Reis, Secretário da Sessão da GEAT-NAS, lavrei a presente ata, que vai
subscrita pelo Senhor Presidente e demais membros da Segunda Câmara deste Tribunal. Em 31 de Março de 2022. Assinados: Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, Teresa Duere, Carlos Neves, Marcos Flávio
Tenório de Almeida, Ricardo Rios, Alda Magalhães, Carlos Pimentel. Presente, Dra. Germana Laureano, Procuradora.

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022, POR MEIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TC Nº
90/2020 DE 14 DE MAIO DE 2020.

Às 10h28min, havendo quórum regimental, foi iniciada a sessão ordinária da Segunda Câmara, formato híbrido, na modalidade presencial, no Auditório Fábio Corrêa, 1º andar, do edifício Nilo Coelho do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, situado na rua da Aurora nº 885, Boa Vista, na cidade do Recife, na modalidade remota, por meio de plataforma de videoconferência online (Google Hangouts
Meet), nos termos da Resolução TC nº 090/2020, sob a presidência do Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, presentes, o Conselheiro Carlos Neves, Conselheira Substituta Alda Magalhães (Substituindo
a Conselheira Teresa Duere), Conselheiro Substituto Ricardo Rios (Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo) Conselheiro Substituto Adriano Cisneiros (Relatoria Originária / Vinculado ao Conselheiro Dirceu
Rodolfo), Conselheiro Substituto Luiz Arcoverde Filho (Relatoria Originária / Vinculado à Conselheira Teresa Duere) o Conselheiro Substituto Marcos Flávio Tenório de Almeida (Relatoria Originária / Vinculado
ao Conselheiro Carlos Neves), o Conselheiro Substituto Ruy Ricardo W. Harten Júnior (Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo / Vinculado à Conselheira Teresa Duere) o Conselheiro Substituto Marcos
Nóbrega (Relatoria Originária / Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo / Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves), O representante do Ministério Público de Contas junto a esta Corte, Dr. Guido Rostand
Cordeiro Monteiro.

EXPEDIENTE

O Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, em horário regulamentar, verificando a presença dos Conselheiros, do representante do Ministério Público de Contas e dos demais presentes, declarou
aberta a sessão, cumprimentou os Conselheiros, a Conselheira Substituta Alda Magalhães, o representante do Ministério Público de Contas, Dr. Guido Rostand Cordeiro Monteiro, os advogados, aos interessados
que estão acompanhando pela TV TCE e todos os cidadãos que têm o interesse cidadão de acompanhar o julgamento das contas de seus alcaides, os representantes e gestores públicos dos diversos órgãos
e municípios do Estado de Pernambuco. Submetida à apreciação, a ata da sessão anterior foi aprovada. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo, assim se manifestou: “Inicio esta sessão com
alvíssaras e tecendo meus encômios a iniciativa da presidência desta Casa, na pessoa do Conselheiro Ranilson Ramos, e também pelo esdro e pela inspiração dos técnicos desta Casa, corporificada na CCE
na pessoa da Dra. Adriana Figueiredo Arantes. Ante o espetáculo de relação do órgão fiscal com a cidadania e com controle social que assistimos no dia de ontem. O Tribunal de Pernambuco teve a ousadia
de, em uma única manhã, em um único dia, lançar seu olhar fiscalizador em 183 municípios do Estado de Pernambuco, pensando em uma política pública essencial para manutenção da Educação no Estado
de Pernambuco que é o Transporte Escolar. O Tribunal de Contas bateu a fotografia precisa que independe de um cotejamento processual, uma dialética processual, esta irá ocorrer, processos sendo gerados
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aqui na casa através da suas respectivas relatorias, teremos aqui Termos de Ajuste de Gestão, certamente, teremos, talvez, até cautelares, teremos os alertas, certamente. Mas a fotografia foi batida com precisão,
não são indícios, é um átimo que chega num rincão e verifica em loco o que está acontecendo, com documentação, com registros fotográficos. E a sociedade Pernambucana, aquela que deve exercer com seu
sobrancero e supremo direito do controle social, terá acesso a essas informações. Desde ontem, já tem acesso a essas informações para que consiga entender o que acontece na sua cidade, na sua região, e
a partir daí possa reivindicar melhorias nessa política pública, nesse serviço público que é essencial para manutenção da qualidade e do ensino de uma forma geral. A ampla acessibilidade ao ensino,
principalmente pelos que têm uma necessidade premente de que o estado possa fornecer esse serviço como direito subjetivo de socalco constitucional. Então, eu queria dar os parabéns a esta Casa por esse
desafio vencido, conseguimos chegar a bom termo, vencemos a nossa missão e a nossa programação. Foi muito bem unida a programação, muito bem construída, em todas as variáveis, com todas as
possibilidades de um possível insucesso e foi de um sucesso estrondoso. Deve-se, mais uma vez, a iniciativa da presidência desta Casa, na pessoa do Conselheiro Ranilson Ramos, deve-se, como eu disse, a
proficiência dos técnicos desta Casa, e tenho certeza que a sociedade Pernambucana e quiçá a brasileira vai notar no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a presença de uma insula que vai replicar
este tipo de abordagem em diversas outras situações, em diversas outras políticas públicas, não só nessa atinente a educação. Isto foi apenas um capítulo de um livro que vai se repetir em vários tópicos, com
relação a este tópico e diversos outros tópicos. Isto passará a ser uma prática do Tribunal e uma prática que nos chama muito a atenção. Eu disse isso ontem, Conselheiro Carlos Neves, Dr. Guido Rostand,
Dr. Adriano Cisneiros, e Dra. Alda Magalhães e demais Conselheiros, eu disse, ontem no plenário, que me agrada muito quando o Tribunal age como um verdadeiro conículo com a sociedade, ele abre chances
para que a partir da presunção de legitimidade e da atuação dos seus servidores, através do controle técnico do que é produzido, deixar a disposição da sociedade o caminho para o exercício do sobranceiro,
com eu disse, o controle social. O Controle social precisa ser estimulado e até, às vezes, até coordenado pelos órgãos de controle. Isso é uma missão nossa, isso é uma missão que está ou estava, há muito
tempo, encruada, que estava muito tempo submergida em uma postura do Tribunal muito semelhante a do Judiciário, nós sabemos que não fazemos prestação de tutela jurisdicional. Então, às vezes, adotamos
uma postura muito próxima do judiciário, da equidistância, e voltado muito para os autos e esquecemos que nós somos uma agência da Accountability horizontal e que tem o dever de promover a boa gestão e
é um tutor, um guardião do princípio ou direito fundamental de uma boa gestão. Então, para que tenhamos uma boa gestão, é imprescindível, torna-se imprescindível que a gente fustigue o controle social e o
faça através de mecanismos como este, porque? O que foi feito ontem vai depender do impacto que vai ter na sociedade, vai depender do que a gente vai julgar aqui dentro. Está constatado, está fotografado,
está divulgado, temos que ter o pudor de não julgar e não externar para a sociedade aquilo que está constatado, é um fato, ou seja, se você bate a foto de um ônibus com trinta anos, carcomido, com assentos
indignos, sem a devida liberação ou vistoria do DETRAN, ou que seja, isto é um fato, isso é incontestável, você pode contestar outras coisas, o processo existe até para você ajustar os números, e até não aplicar
uma reprimenda, mas o fato é o fato, e fato precisa ser divulgado. O Tribunal não pode ser uma caixa preta de fatos que a sociedade precisa e necessita conhecer. E nesse caso, o Tribunal utilizou-se de técnicas
e utilizou de planejamento e o fez em tempo, e fez de forma profícua e o divulgou. Está aí a sociedade, se quiser, qualquer mãe, qualquer cidadão, quem tiver pertencimento a alguma comunidade escolar, terá
acesso a essas informações on-line, os relatórios já estão gerados e poderá, a partir de então, exercer o chamado controle social. Com a palavra o Conselheiro Carlos Neves, assim se manifestou: “Presidente,
somando aos elogios que Vossa Excelência fez à Casa, em especial reconhecendo o esforço que foi feito pela CCE, por todos os auditores da Casa, em especial em um dia tão significativo como o dia de ontem,
o dia nacional do auditor do controle externo, a data inspirada na história do Serzedello Corrêa que foi um dos grandes auditores, um grande representante da auditoria, que deixou um cargo no Ministério da
Fazenda no Governo Federal de Floriano Peixoto para trazer uma necessidade de manutenção das condições do TCU, na época, recém criado, essa figura tão importante que é referência do controle externo.
Naquele dia de ontem, o Tribunal de Contas, colocou mais de duzentos profissionais, servidores desta casa, para circular nos 183 municípios, excluindo apenas Recife porque não há um sistema de transporte
escolar na forma convencional, mas sim público, de outra natureza em razão do sistema de transporte de passageiros. Mas os 183 municípios, todos eles foram visitados por técnicos deste Tribunal, com olhar
técnico, imparcial, cuidadoso a partir de uma matriz definida claramente. A Matriz que já vinha sendo estudada, havia sido discutida e neste Tribunal desde o começo do ano. Os fatos que sobrevieram com o
falecimento dos estudantes, só levou a certeza de que o Tribunal estava no caminho certo por colocar este assunto como matriz importante de investigação, seguido disto, resoluções para que os gestores de
forma dialógica construíssem uma solução de saída deste problema. Mas a fiscalização ordenada de ontem, a primeira deste Tribunal, neste formato, muito inspirada já no trabalho que Vossa Excelência fez nas
Blitz de vacina, no trabalho da educação, principalmente nas escolas rurais, infraestrutura das escolas rurais, acessibilidade, mas pela primeira vez com sistema de informática; parabenizando não só a auditoria,
mas também aqueles que trabalham na área de tecnologia desta Casa, o esforço foi diferenciado, por tudo ter sido on-line, em tempo real. O esforço também da comunicação, quero parabenizar todos que fazem
a comunicação deste Tribunal, na pessoa de Karla Almeida. O esforço grande também em trazer a comunicação social aqui para dentro para que ela possa reverberar esse trabalho tão importante do Tribunal,
e por fim, o reconhecimento ao Presidente e a todos que fazem desse Tribunal uma função que é mais importante que o Tribunal de Contas faz que é ser o tutor do controle social, provocador do controle social.
Quando a gente faz um trabalho feito esse de ontem é tão importante quanto o julgamento, não podemos esquecer os julgamentos, da função de julgador das contas públicas, mas o trabalho de divulgar fatos
que é a vida do cidadão, é tão importante para provocação do controle social, principalmente porque, muitas vezes, as dificuldades e aqueles absurdos que foram vistos são normalizados pelo cidadão, e ele,
muito vezes, não como e a quem reclamar, a até porque reclamar. Não sabe sequer que é direito dele um transporte digno para o estudante ir até sua escola. Essa provocação que o Tribunal faz com os fatos
tão visíveis, ela mexe com a comunicação social, com a imprensa em geral, mas mexe com aquele cidadão que passa a ver que é vexatório aquela entrega em um ônibus praticamente destruído, colocando em
risco a vida dos estudantes. Então, a partir dessa provocação que o Tribunal faz, dessa fiscalização ordenada, do controle social, eu tenho certeza que a relação dialógica vai ser com a sociedade, vamos ter
uma conversa com a sociedade cada vez mais, e esta conversa é importante para mostrar a relevância que afinal tem, é reconhecida por todos, pela constituição. Mas precisa ser reconhecida pelo cidadão,
aquele a quem é dirigido os serviços públicos, aquele que pode vir aqui, sabendo que tem uma ouvidoria que recebe suas demandas e que pode dar seguimento com apoio em cima daqueles que dão causa a
essas irregularidades. Então, estou muito feliz com os acontecimentos do dia de ontem, por um lado, e muito triste por outro, por ver a drástica realidade Pernambucana, que não é diferente de vários estados,
é um problema nacional, não é um problema do gestor de hoje, é um problema de gestores históricos de vários anos, mas precisa ser resolvido e o Tribunal dará sequência a partir de ferramentas que também
precisam ser relevadas aqui, mostradas a sociedade. O Tribunal poderá dar um alerta aquele gestor que precisa resolver, vai dar o caminho para que ele resolva, porque não pode tirar o ônibus de circulação
que também é outro problema que é gerado porque o serviço não pode deixar de ser oferecido, sob pena de não levar as crianças as escola, e por outro lado, fazermos um trabalho com os gestores, um Termo
de Ajuste de Gestão, é possível isso, essa forma de mediação de conflito que o Tribunal vem fazendo já. Hoje eu trago três TAGs para serem homologadas, aqueles casos de infraestrutura nas escolas. Esse
TAGs pode sim, o gestor pode sentar com o Tribunal, assinar a data de solução, o prazo para solução desses problemas, isso tudo isso pactuado para que possamos ver a transformação para a sociedade como
um todo. Além disso, logicamente, o Tribunal tem força constitucional, através do reconhecimento do Supremo, dos poderes implícitos, fazer valer a sua força através de cautelares que vão acontecer, tenho
certeza, naqueles casos mais drásticos, mais agudos em que precisa ser suspensa a execução dos serviços, com a definição imediata de uma contratação pelo prefeito de outro transporte e a alocação de outros
recursos para isso, até porque recursos existem. Isto também precisa ser dito, que recursos da educação existem e precisam ser mais bem aplicados. Então, juntando aos elogios feitos por vossa excelência,
Presidente, tenho certeza que todos desta Casa, nós tivemos um dia marcante, e vamos ter outros que irão avançar inclusive com uma parceria, um convênio com o Tribunal de Contas de São Paulo, já tem
um estudo tecnológico ainda mais desenvolvido que foi feito aqui, a daqui foi muito bem desenvolvida, mas já têm outros sistemas com suporte ainda maiores e que vão ser conveniados com Pernambuco para
em breve fazermos outras fiscalizações ainda mais ativas, ainda mais eficientes. Então, é um registro, eu quero agradecer o espaço. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo, assim se
manifestou: “O que aconteceu ontem, Conselheiro Carlos Neves, no meu modo de ver, foi que o Tribunal está acordando para uma vocação, ele está acordando para uma vocação que é muito das instituições
superiores do controle, se a gente olhar a malha estatal das instituições a gente vai ver que é uma vocação muito nossa”. Continuando, o Conselheiro Carlos Neves apresentou para homologação os seguintes
Termos de Ajuste Gestão - referentes ao exercício financeiro de 2022: Processo TCE-PE Nº 2212149-3 - Termo de Ajuste de Gestão celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e o Município
de Ibirajuba, representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Maria Izalta Silva Lopes Gama; Processo TCE-PE Nº 2212872-4 - Termo de Ajuste de Gestão celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco e o Município de Santa Cruz do Capibaribe, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Fábio Queiroz Aragão; Processo TCE-PE Nº 2212608-9 - Termo de Ajuste de Gestão celebrado entre o
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e o Município de Tabira, representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Maria Claudenice Pereira de Melo Cristovão. Aprovados à unanimidade.

PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO ADRIANO CISNEIROS
(Relatoria Originária)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
2159475-2 - ADMISSÃO DE PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Carlos Augusto Fernandes Von Den Steinen)

RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
21100496-0 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Inácio Manoel do Nascimento, João Benjamin Araújo dos Santos Neto, Ronaldo Alves de Oliveira e Vera Lucia da Silva)
(Adv. Eduardo Henrique Teixeira Neves - OAB: 30630PE)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS NÓBREGA
(Relatoria Originária)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
1951369-0 - ADMISSÃO DE PESSOAL - CONCURSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
(Interessado: Antonio Carlos Lopes da Silva)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS NÓBREGA
(Relatoria Originária)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
2050345-3 - ADMISSÃO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL CHÃ DE ALEGRIA -EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessado: Tarcísio Massena Pereira da Silva)
(Adv. Flávio Bruno de Almeida Silva - OAB: 22465PE); (Adv. Vadson de Almeida Paula - OAB: 22405PE)

PEDIDOS DE VISTA:
RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
(Vista solicitada pelo Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
21100238-0 - AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Tacio Carvalho Sampaio Pontes)
(Adv. Paulo Gabriel Domingues de Rezende - OAB: 26965-DPE); (Adv. Tomás Tavares De Alencar - OAB: 38475 PE)



Recife, 13 de junho de 2022 Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 47
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
(Vista Solicitada pelo Conselheiro Dirceu Rodolfo)
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
20100520-7 - AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCÓ - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, 2018 e 2019
(Interessados: Danilo Delmondes Rodrigues, Tulio Alves Alcantara)
(Adv. Paulo Gabriel Domingues de Rezende - OAB: 26965-DPE); (Adv. Paulo Jose Ferraz Santana - OAB: 5791 PE)
Relatado o feito, o procurador do Ministério Público de Contas, Guido Rostand Cordeiro Monteiro, se manifestou nos seguintes termos: “Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Conselheiros,queria destacar
dois aspectos, um tema que inclusive já foi discutido nesta sessão, e diz respeito a contratação de escritório de advocacia e destacando dois pontos: Um é semelhante ao que destaquei em outro
processo e dizia respeito ao destaque de honorários contratuais, porque me parece que a cláusula 4ª no parágrafo 2º diz que, mencionando a legislação: “Fica estipulado que no ato da expedição
do precatório e do levantamento dos créditos passível de restituição a contratada irá requerer em juízo o destaque dos honorários contratuais, independentemente do recebimento dos honorários
de sucumbência”. Essa questão me parece, novamente, que é importante, o destaque dos honorários. Parece-me que uma contratação nesses moldes poderia levar a conclusão, nesse processo,
da irregularidade do objeto da auditoria especial. Queria acrescentar um outro ponto, é que essas contratações são do ano de 2.016, então, são contratações feitas antes das inovações legislativas
do ano de 2.020 e 2.021, então, Sr. Presidente, Srs. relatores, Srs. Conselheiros, entendo que, no presente caso, o objeto da Auditoria Especial deveria ser julgado irregular, tendo em vista, em
especial, tanto a questão do destaque previsto no contrato, quanto às outras questões que diz respeito à legislação que regia na época de 2.016 à respeito da contratação direta”. Com a palavra, o
relator Conselheiro Carlos Neves assim se manifestou: “Muito bem pontuado pelo Dr. Guido Rostand, eu dentro do que já foi dito no julgamento da Cautelar e agora nesse, eu acho que a cláusula
de pagamento deve ser posta como um vício, uma irregularidade que pode ser alertada ao gestor, então ao fim do voto eu incluirei o que de fato já foi apresentado, se for permitido, continuarei
relatando o voto para ao final acrescentar esta alteração”. Continuando, o relator pontuou as alegações apresentadas pela defesa no processo, e explanou as razões pelas quais não foram acatadas.
Ainda com a palavra, se manifestou sobre o mérito da matéria nos seguintes termos: “Quanto ao mérito, tendo divergência a segunda matéria que já desposada aqui, não só nessa cautelar julgada
hoje, mas em vários outros processos já externados, é muito bem colocado pelo ministério público de contas, a matéria tem uma legislação recente, nova, mas, como também disse o conselheiro
Dirceu Rodolfo em um julgamento passado, a matéria apesar de ser nova e recente pelo legislativo, ela é uma conformação do que já vinha seguindo os Tribunais Superiores, inclusive, já era uma
posição minha, mesmo antes dessa atualização legislativa no sentido de que a inexigibilidade nos serviços de advocacia é possível, diante da notória especialização, da peculiaridade do caso e
principalmente diante da singularidade. O que eu queria trazer é um esclarecimento sobre o artigo 3º, justamente o esclarecimento do que seria já patente a singularidade do serviço da advocacia.
Quanto a isso, aqui também vale destacar o Estatuto da OAB e tudo que já discutido, não irei aqui me redobrar em explicações que já foram apresentadas e o voto está disponível, inclusive o voto
do Conselheiro Substituto Marcos Nóbrega, no processo 20100710-1 - Auditoria Especial, que traz muito bem, na minha percepção, a matéria idêntica a esta que foi trazida, de que o caso aqui seria
de uma execução contratual, apenas uma fase de execução, os honorários de 20% seriam exacerbados, apontado pela auditoria. Mas tive o cuidado também de ver, como naquele processo citado
nos autos, o conselheiro Marcos Nóbrega teve o cuidado de destacar que este escritório foi o que moveu a ação de conhecimento em nome da AMUPE e consequentemente depois ele fez os contratos
com os municípios para a execução contratual da fase de execução. Então pode haver uma discussão, como a Dra. Alda Magalhães já colocou de uma simplicidade da fase executória, mas é bom
se lembrar que o próprio escritório foi que construiu a tese e fez valer o argumento perante o judiciário na própria construção e consequência final que foi o julgamento positivo para os municípios
através do reconhecimento deste crédito do FUNDEB. Então, diante disto, posto aqui de que o contrato é um contrato para execução desse benefício já reconhecido em juízo pelo próprio escritório
que criou a tese e que fez a análise da fase conhecimento, eu não vejo nenhuma irregularidade nessa contratação, mesmo que a legislação tenha sofrido modificação posterior. Cabendo, logicamente,
aqui na parte dispositiva trazer o elemento posto pelo ministério público para julgar regular com ressalvas, eu tinha julgado regular, mas entendo como regular com ressalvas posto que há uma
irregularidade do vínculo do pagamento que pode ser alertado ao gestor para ser desfeito, através de um pacto entre as partes sem nenhum prejuízo, tendo em vista que isso não impede a garantia
do recebimento eventual se o município se sagrar vencedor nessa execução, se ela for positiva essa execução e o percentual for garantido ao escritório através de orçamento próprio para o
pagamento e não vinculado através de precatório. Isso não causa nenhum desequilíbrio na contratação e não causaria nenhum dano, seria um motivo de alerta tendo em vista a nulidade desta
cláusula que seria, inclusive, se fosse levada a ferro e fogo para execução, não seria aceita pelo próprio juízo executor, o juízo que vai executar o precatório não autorizaria, porque de fato já é
pacífico no Supremo Tribunal Federal a impossibilidade de vinculação dos precatórios, para destacar os precatórios para o escritório de advocacia. Então meio que a cláusula por si só já é nula e
poderia ser enfrentada na hora da execução, aqui a gente pode colocar como alerta de responsabilização, no mesmo sentido que foi feito naquela fase, colocando uma ressalva porque de fato seria
um motivo da irregularidade que existe ser ressalvada, seria um destaque nesta parte final. Conselheiro Dirceu Rodolfo, Conselheira Alda Magalhães e assim que voto”. Com a palavra a Conselheira
Alda Magalhães se manifestou lembrando que este assunto já havia sido abordado e pontuou que divergia parcialmente do voto do relator. Continuando, passou a relatar o seu voto, destacando os
pontos relativos a divergência, citando referências ao relatório de auditoria, analisou os contratos objeto da auditoria e destacou o período em que foram assinados e legislação vigente àquela época,
alertou o presidente sobre o fato de ser um contrato de adesão, pontuou as peculiaridades do processo em julgamento, e, ao final, fez a leitura dos considerandos e apresentou o voto divergente no
sentido de rejeitar a preliminar arguida, e no mérito julgar irregular o objeto da auditoria especial, além de aplicação de multa prevista no Artigo 73, inciso III, da Lei Estadual n° 12.600/04, ao Sr.
Danilo Delmondes Rodrigues e Túlio Alves Alcantara. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo, se manifestou nos seguintes termos: “O voto da Conselheira Alda Magalhães traz
questões importantes de ordem fática e jurídica como já o fizera em processo anterior nessa sessão, por uma questão de coerência de julgados, ante todas as considerações que eu havia feito no
processo anterior, eu acompanho o voto do conselheiro Carlos Neves, data máxima vênia, ao excelente voto pontuado pela Conselheira Alda Magalhães e também pelas considerações, data máxima
vênia, trazidas pelo Dr. Guido Rostand. Considerando que em tempos anteriores a 2016, até um pouco depois de 2016, eu tinha um entendimento mais empedernido, mas que não pude deixar de
enxergar a modificação que vinha graçando em Tribunais Superiores, como o Superior Tribunal de Justiça. E independemente do marco legal, com todos os senões que eu já coloquei, como tendo,
inclusive, aquele marco legal como transmutador da natureza que se exige para uma singularidade de objeto, ou seja, direcionado ao objeto, a despeito disso e principalmente ou por conta dessa
especificidade, no entender aquele dispositivo desconectado de questões fáticas, fico também à vontade para votar nesse caso, independentemente do novo marco legal, e dizer que, neste caso,
considerando o tamanho do município, o tipo de contrato, eu continuo preso aos argumentos que trouxera no processo anterior. Sendo certo que, conforme me foi dito aqui, pelo Conselheiro Ruy
Ricardo Rios, nós precisamos efetivamente enfrentar essa questão. De tempos em tempos, vem trazendo uma resposta em um processo como esse, uma alentada discussão importante, fica aí os
registros dos votos da Conselheira Alda Magalhães fazendo contraponto aos votos que acabaram numericamente vencendo a discussão. Mas o que importa na realidade é que nós consigamos em
resposta a uma consulta mais hodierna, porque aquela outra já caducou. A gente traçar, em uma resposta à consulta, de forma abstrata, alguns cânones e alguns pilares para a gente ter condições
de balizar os casos concretos. E, nos casos concretos, a gente também usar da razoabilidade, da LINDB, e tudo que vem sendo discutido aqui, inclusive, os vários axiomas trazidos pela doutora
Alda Magalhães. Nesse caso específico, voto com o Conselheiro Carlos Neves, mas deixando muito claro que ainda não estou devidamente apetrechado sob o ponto de vista jurídico, inclusive, não
estou com a convicção muito formada no que diz respeito a essa matéria. Nós precisamos realmente enfrentar isso em sede de consulta, enfrentar isso em sede de pleno, precisa se levar um caso
mais emblemático para o pleno para a gente voltar a discutir essa questão”. Com a palavra, a Conselheira Alda Magalhães, assim se manifestou: “Sr.Presidente, apenas para meu esclarecimento,
eu queria estar certa de que meu voto se fez claro, esse caso aqui, é um pouco diferente, porque esse aqui foi uma adesão a uma ação já existente que inclusive já teve decisão, então, é uma
execução mesmo ao fim e ao cabo. Então, não sei se isso ficou claro da forma que falei?”. Com a palavra o Conselheiro Dirceu Rodolfo pediu vista do processo para que pudesse analisar amiúde
as peculiaridades do processo e ter um melhor entendimento das explicações proferidas pela Conselheira Alda Magalhães. O presidente pontuou as dificuldades e dúvidas que pairam sobre a matéria,
destacou a necessidade de discutir coletivamente o tema, de se buscar um consenso envolvendo a participação de todos os julgadores, para poder estabelecer matrizes e padrões de votação para
chegar a pelo menos um percentual de consenso. O relator Conselheiro Carlos Neves pronunciou manifestando que havia uma peculiaridade neste processo que envolve 03 contratos, com diferentes
naturezas, e que pedido de vista foi importante para uma melhor compreensão da matéria, destacando as particularidades do processo. A Conselheira Substituta Alda Magalhães sugeriu que esse
tema fosse discutido em uma reunião administrativa, considerando as dificuldades no julgamento de processos dessa natureza.

RELATORA: CONSELHEIRA SUBSTITUTA ALDA MAGALHÃES
(Vista Solicitada pelo Conselheiro Dirceu Rodolfo)
(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
19100481-9 - AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessados: George Gueber Cavalcante Nery, Nelson Eduardo Rodrigues dos Santos, Ricardo Bezerra da Silva Neto, Salvio Roberto Crateu Araújo, Valdi de Novaes Amando)
(Adv. Dacio Antonio Martins Dias - OAB: 16366 PE)

RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
(Vista solicitada pela Conselheira Substituta Alda Magalhães)
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
19100458-3 - AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
(Interessados: Armando Cesare Tomasi, José Fabrício de Lima)

RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
(Vista solicitada pela Conselheira Substituta Alda Magalhães)
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
22100050-1 - MEDIDA CAUTELAR -FORMALIZADA A PARTIR REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA ULTRASERV TERCEIRIZAÇÕES EM SERVIÇOS E MÃO-DE- OBRA EIRELI, EM RAZÃO
DE SUPOSTAS ILEGALIDADES DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2021, CONCORRÊNCIA 003/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA
NO MUNICÍPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
(Interessados: Marcones Libório de Sá, Ultra Serv Terceirizações)
(Adv. Tito Livio de Moraes Araujo Pinto - OAB: 31964 PE)

RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
(Vista solicitada pela Conselheira Substituta Alda Magalhães)
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
21100979-9 - AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE - ACOMPANHAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO UNA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
(Interessados: Débora Luzinete de Almeida Severo, Pedro Alexandre Medeiros de Souza)
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RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
(Vista solicitada pela Conselheira Substituta Alda Magalhães)
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
22100014-8 -MEDIDA CAUTELAR - FORMALIZADA A PARTIR REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI, EM RAZÃO DE SUPOSTAS ILEGALIDADES
DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213/2021, CONCORRÊNCIA 003/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
(Interessados: Marcones Libório de Sá, Mg Engenharia)

RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
(Vista solicitada pela Conselheira Substituta Alda Magalhães)
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
21100811-4 - GESTÃO FISCAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessados: Jadiel Cordeiro Braga)
(Adv. Jamerson Luiggi Vila Nova Mendes - OAB: 37796 PE)
(Voto em lista)

RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
(Vista solicitada pela Conselheira Substituta Alda Magalhães)
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
21100394-3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: Giulia Regis de Queiroz Justino, João Bosco Lacerda de Alencar, José Rodrigo Almeida Miranda de Sá e Tadeu André Bezerra de Sande)

PROCESSOS PAUTADOS:

1º PEDIDO DE PREFERÊNCIA
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS NÓBREGA
(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
1822787-9 - AUDITORIA ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
(Interessados: Angelo Dimitre Bezerra Almeida da Silva, Raquel Teixeira Lyra Lucena)
(Adv. Bruno Lucas Bacelar - OAB: 19622 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU REGULAR COM RESSALVAS o objeto da presente auditoria especial. DEU QUITAÇÃO aos notificados, Raquel Teixeira Lyra Lucena (Prefeita) e Angelo Dimitre
Bezerra Almeida da Silva (Controlador Geral do Município), em relação aos itens do relatório de auditoria sobre os quais foram responsabilizados. RECOMENDOU aos gestores da Prefeitura Municipal de
Caruaru o aperfeiçoamento do controle interno de forma a elidir os achados do relatório de auditoria.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

2º PEDIDO DE PREFERÊNCIA
RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
22100111-6 - MEDIDA CAUTELAR - FORMULADA POR MEIO DE DESPACHO OPINATIVO DE ENCAMINHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO DIRETOR DO NÚCLEO DE AUDITORIAS ESPECIALIZADAS
– NAE, NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº PI2200140, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2021 – INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021, OBJETO FOI A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
(Interessados: Lyedja Symea Ferreira Barros Carvalho, Olegario e Teixeira Advogados Associados, Bruno Zeferino do Carmo Teixeira)
(Adv. Rayane Cinthia Sales Cipriano Cordeiro Pessoa - OAB: 52363PE)
(Voto em lista)
Relatado o feito, o advogado Dr. Bruno Zeferino do Carmo Teixeira - OAB 52.079-PE; OAB /AL Nº 7617; OAB/DF Nº 68.028, apresentou sustentação oral no tempo regulamentar. Com a palavra, o
Procurador do Ministério Público de Contas, Guido Rostand Cordeiro Monteiro, se manifestou nos seguintes termos: “Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. Advogado, bom dia a todos. Eu queria destacar,
Sr. presidente, a respeito deste processo, a cláusula segunda do Contrato nº 49/2021, é que essa cláusula segunda trata da questão do destaque dos honorários contratuais acordados no momento da
expedição do precatório. Essa questão, de acordo com a legislação atual, não é possível, e há um reconhecimento na própria cláusula que diz o seguinte: “Caso a legislação, à época do pagamento do
precatório, permita, o contratante autoriza expressamente o destaque”. Parece-me, sr. presidente, sr. relator, srs. conselheiros, que a consequência de se reconhecer que este destaque não é possível
hoje, não é colocado sob a condição de se a legislação permitir no futuro, é a supressão desta cláusula. E se reconhece que não é possível o destaque no precatório, me parece que o parágrafo primeiro
da cláusula segunda não poderia persistir. Então, sr. presidente, sei que estamos no âmbito de um processo de medida cautelar, que discute certos aspectos da contratação, sobretudo a plausibilidade
do direito e o perigo da demora, mas me parece que essa questão é uma questão muito importante. Então, me parece que esse parágrafo primeiro da cláusula segunda não poderia persistir e tendo vista
que está sendo observado, esse processo está sendo trazido a julgamento, seria necessário, ao menos, que fosse emitido um alerta de responsabilização ao prefeito para que ele tenha ciência de que
essa cláusula, de que uma disposição dessa natureza hoje em dia, pelo menos na legislação de hoje, um destaque desta natureza não é possível. Então, era essa a observação que eu queria fazer, sr.
presidente”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes termos: “Feita a observação do Ministério Público, com a palavra, processo ainda em
discussão, o relator”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Carlos Neves, se manifestou nos seguintes termos: “Antes de entrar no julgamento do mérito, pontuando o que foi trazido pelo Ministério Público
de Contas, eu concordo integralmente. Não foi ponto de apontamento do Núcleo de Auditoria Especializadas, o ponto central é a inexigibilidade, a irregularidade de ter sido contratada a partir de
inexigibilidade. O outro ponto é a existência de uma procuradoria robusta que pudesse fazer o processo. E outro a questão de similaridade com outros processos existentes, que poderiam levar isso a
uma contratação irregular. Então, diante desse elemento trazido, eu concordo, inclusive outros processos que julguei, quando fiz uma inflexão, inclusive vinha julgando irregular, depois em razão da
mudança legislativa eu comecei a modificar o meu posicionamento, depois da decisão do Supremo também recente, ainda sim nos casos que havia vinculação eu havia de suspender. Um caso de outro
escritório que trouxe essa matéria já põe no contrato o inverso, garante que não será utilizado esse formato de retenção no precatório, os escritórios já estão utilizando essa expressão para se proteger
dessa crítica que V. Exa. fez muito bem e pertinente. Então, cabe, com certeza cabe aqui, um alerta ao gestor sobre a nulidade dessa cláusula contratual, sob o vício contido nesta cláusula contratual.
Mas isso não impede que a gente avance no mérito do que foi posto, porque a discussão central, e foi o que eu decidi na cautelar, era de suspensão do contrato em razão da impossibilidade ou da
ilegalidade da inexigibilidade de licitação. Eu também sou defensor da tese, sempre fui, antes mesmo de chegar ao Tribunal, de que a advocacia, pela lei, pelo Estatuto, ela não deve e não pode concorrer
em processos licitatórios, tendo em vista que isso leva à mercantilização e ao aviltamento de honorários advocatícios, o que prejudica a qualidade dos serviços, muitas vezes prejudica a própria ética da
advocacia. Eu sei que não é a tese majoritária, mas é a tese que eu sempre acreditei, baseado no Estatuto da Advocacia. E, depois disso, com as modificações recentes da legislação, do Estatuto, do
próprio Estatuto e da Lei de Licitações e das decisões do Supremo, o ponto central que foi trazido foi justamente a singularidade de toda a atuação do advogado. A atuação do advogado é singular e é
técnica sempre. Não há outra natureza que seja essa no escritório quando atua perante os tribunais, perante a justiça, perante os processos administrativos, sempre a atuação é técnica e é singular, é
única, porque é um trabalho intelectual, é um trabalho que a medição do seu efeito não é pela quantidade de pessoas que trabalham, não é feito pela estrutura do escritório, mas sim pela qualidade
técnica do serviço entregue e da qualidade ética. E essa lei, essa modificação recente leva, sem dúvida, a uma possibilidade de contratação por inexigibilidade de licitação, desde que, logicamente, os
serviços prestados sejam específicos. Há uma necessidade de que o serviço seja, a singularidade do atendimento do serviço existe, mas o que precisa ser verificado caso a caso é se é um serviço
ordinário ou não. Essa é a grande discussão. Se o serviço é específico para justificar uma inexigibilidade. E mais ainda, se é inviável que a Administração Pública faça diretamente, execute pela sua
própria estrutura os contratos, as ações devidas. Nesse caso especificamente a Procuradoria do município disse que não tinha possibilidade, não foi uma declaração genérica, foi uma declaração
específica, dizendo a quantidade de pessoas que tinha, quantidade de processos que tinha, que não tinha especialidade para cuidar dessa matéria. Então, juntando a singularidade do contrato de
advogados, a especificidade do tipo de objeto contratado e a impossibilidade da Administração Pública de fazer, eu julguei pelo indeferimento da cautelar pleiteada aqui internamente, pelo nosso Controle
Externo. Então, na época, no momento que fiz, agora recente, 31 de março de 2022, determinei que o Controle Externo adotasse providências necessárias para que a contratação em questão fosse objeto
de fiscalização no bojo da prestação de contas do município. Eu até depois verifiquei que não seria próprio, não seria de acordo com a minha tese determinar investigação de algo que eu não vejo nenhuma
ilegalidade. Então até fiz uma inflexão final, entendendo que é simplesmente para que o Controle Externo acompanhe o resultado, o que é necessário. O Controle Externo pode verificar, por exemplo, se
a licitação, na minha visão, é correta, mas a execução do trabalho pode ser fiscalizada. Se de fato o escritório contratado apresenta as ações, atua de forma correta, de fato não se... não é uma matéria
simples, que pode ser feita pela Procuradoria, acompanha até a fase de pagamento, que demora bastante, pelo menos historicamente essa matéria dura em todas as esferas, as Procuradorias Federais
e Nacionais normalmente recorrem até os Tribunais Superiores, o que leva isso a 3, 4 instâncias até ser deferido, vinculando que o pagamento só se dará a partir do trânsito em julgado, judicial, no caso,
o que é outra matéria muito importante ser dita no contrato de escritórios. Eu não concordo com o pagamento sem trânsito em julgado, já dei decisões aqui nesse sentido, determinando, inclusive,
devolução de escritórios de advocacia que se apropriaram dos recursos públicos, antes mesmo do trânsito em julgado, causando prejuízo, muitas vezes, à Administração, que não é o caso. O caso aqui
é só com trânsito em julgado. O caso aqui também é de percentual previsto no Estatuto da Advocacia, previsto na tabela de honorários da OAB, que é de até 20%, em matérias judiciais como essas. Tem
até casos de 30%, mas não são esses casos específicos, são em outras áreas de atuação. Então, diante de tudo que o que foi dito, meu voto é pela manutenção do indeferimento da cautelar, homologando
a decisão monocrática que proferi, corrigindo só que no voto eu coloquei um considerando, tem um considerando equivocado, eu vou fazer essa correção, vou disponibilizar para Vossas Excelências,
mas a decisão é mantendo, integralmente, a decisão cautelar, a negativa do pedido cautelar, com ajuste final do sentido, incorporando as achegas do Ministério Público de Contas, no sentido de determinar
um envio de alerta de responsabilização sobre esse ponto específico do contrato em que tenta o escritório vincular uma possibilidade futura de uma mudança legislativa ou de uma inclinação
jurisprudencial. Eu acho que esse ponto pode ser retirado do contrato, pode ser nulificado, até porque, de fato, nulo ele é, já que está calcado em uma hipótese futura de uma mudança legislativa ou de
uma mudança jurisprudencial, que hoje não se aplica, não se pode vincular. Destacar o precatório desse tipo de pagamento para o escritório de advocacia. Pode ser que mude amanhã? Pode. Mas hoje
não se pode fixar no contrato essa regra, pois ilegal seria e inconstitucional. Então, fica a modificação que farei para enviar aqui para nossas notas, se assim for aprovado o voto, Presidente. É assim
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como voto”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes termos: “Penso, até, Conselheiro Carlos Neves, que, em casos que tais, nós podemos
até avançar para colocar uma cláusula impeditiva em sede de cautelar mesmo. Mas, enfim, está bem atendido o desiderato do Ministério Público com aposição do alerta de Vossa Excelência. Como vota
a Conselheira Alda Magalhães?”. Com a palavra, a Conselheira Alda Magalhães, apresentando voto divergente, se manifestou nos seguintes termos: “Sr. Presidente, demais senhores, com a devida vênia
do relator, eu vou apresentar um voto dissidente. Observo que a contratação do escritório Olegário & Teixeira Advocacia tem por objeto interposição de ação judicial em ordem ao pagamento de diferenças
resultantes do valor anual mínimo por aluno (VAMA) relativas ao FUNDEF, por inobservância do piso mínimo fixado nacionalmente em 2016 no âmbito do FUNDEB, com as atualizações advindas das
decisões judiciais, bem assim atuação em todas as instâncias. Dito isso, verifico que o Município de Tabira, em seus esclarecimentos, realça tratar-se aqui de ação de conhecimento, não de execução,
a envolver “construção intelectual especializada”; no dizer do escritório contratado, “confecção de tese jurídica complexa”. Por sua vez, a Procuradoria municipal atesta que os profissionais do Direito
vinculados ao ente não dominam a matéria. Acerca da referida diferença da natureza da ação, averiguou que, de fato, a equipe técnica abordou a contratação sob prisma distinto. Equivocou -se, por certo,
ao dizer consistir o objeto do ajuste tão somente na execução de título judicial. Nada obstante, pelos documentos constantes dos autos, é possível proceder a uma análise preliminar da questão, a fim
de averiguar se presentes os requisitos autorizadores à concessão de medida acautelatória. Pois bem. Num primeiro momento, vislumbro necessário pontuar que o mero fato de versar o contrato sobre
propositura de ação de cognição não implica dizer ser esta dotada de complexidade a justificar a contratação direta do escritório advocatício. Referida qualidade, por certo, não é inerente àquela fase
processual. Além disso, embora de ação de execução não se trate, o objeto em foco parece-me passar longe de algum viés de maior complexidade. Quanto menos nesta fase inicial, a persecução das
diferenças entre valores percebidos e o piso mínimo fixado para o ano de 2016 não se me afigura algo que a Procuradoria municipal, em se debruçando sobre a questão, não pudesse fazer a contento.
Tampouco me parece possuir feição de matéria a demandar tese inédita ou inovadora e, daí, a reclamar a terceirização do assessoramento jurídico. Na espécie, não se pode dizer estar esta Corte a se
imiscuir na competência dos nobres procuradores municipais ao questionar a inexigibilidade perseguida. Antes, está a atuar na salvaguarda e preservação de suas prerrogativas. Nesse prisma, no
exercício do controle externo, possui o corpo técnico competência para analisar casos que tais e emitir juízo de valor preliminar em seu Relatório de Auditoria, de modo a submeter a questão ao crivo
desta Corte, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Assim, não há falar “grave interferência nas atribuições da Procuradoria Geral do Município”. Para mais, sequer chamados outros escritórios a
ofertarem o serviço. Com efeito, milita em desfavor do cenário apurado a ausência de realização de ampla e adequada pesquisa de preços com outros escritórios a fim de se perseguir a proposta mais
vantajosa à Administração Pública. Ao revés, compulsando os elementos que instruem o processo de inexigibilidade em comento, vejo tão somente acostados atestados de capacidade técnica atinentes
ao escritório Olegário & Teixeira Advocacia. Tal evidência parece apontar para o direcionamento do procedimento administrativo. A aparente prática, se confirmada em juízo a ser feito posteriormente,
afronta os princípios da impessoalidade e economicidade, assim como o mandamento insculpido no artigo 26, inciso III, da Lei nº 8.666/93. Na oportunidade, entendo imperioso enfatizar que a contratação
em lume se dá expressamente com remissão à Lei nº 8.666/93, em vigor por mais 2 anos após a publicação da nova Lei de Licitações, quando o contratante não optar pelo estatuto mais moderno (art.
191). Por certo, o próprio instrumento contratual e também o parecer jurídico emitido pela Procuradoria municipal fazem menções expressas à antiga legislação (p. 157, 160 e 167 do doc. 03). Significa
dizer que a contratação se dá quando exigível a comprovação da singularidade do objeto a ser contratado para se proceder ao procedimento de inexigibilidade de licitação (art. 25, II, da Lei nº 8.666/93)
. Nesse prisma, entendo que discussões acerca de inovações trazidas pela nova Lei de Licitações, como a supressão da exigência de singularidade da natureza do objeto avançado, não são relevantes
ou sequer oportunas para a apreciação em liça. Por essas razões, no mínimo nesta quadra preambular, salientou não comprovada hipótese de inexigibilidade, por não demonstrada a singularidade
reclamada legalmente ou a exigência de alguma especialização para prestação do objeto avançado. Ainda assim, não fosse, nada obstante busque o Estatuto da OAB, conforme alterações introduzidas
pela Lei nº 14.039/2020, afirma serem os serviços advocatícios “técnicos e singulares, por sua natureza”, remanesce a necessidade da comprovação de sua notória especialização. Segundo o novel artigo
3ºA, parágrafo único, do referido diploma legal, para a sociedade de advogados ser de notória especialização, seu trabalho deve ser “essencial e indiscutivelmente o mais adequado” à satisfação do objeto
do contrato. Porém, não verifico comprovada a essencialidade do trabalho específico do referido escritório ou tampouco ser este o mais adequado a prestar o serviço, a pôr em dúvida a legalidade da
avença. No mínimo, quando mais não seja, nesta assentada preliminar. É passível de discussão, ainda, a economicidade da contratação. Destaco haver o Superior Tribunal de Justiça fixado tese a
uniformizar sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do FUNDEF concedido por via judicial (REsp 1.703.697/PE). Para a Egrégia Corte, o fato
de os créditos apenas terem sido repassados após decisão judicial não descaracteriza sua natureza, “uma vez que os valores relacionados ao FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e
legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários advocatícios contratuais.” No mesmo jaez
posicionou-se o Tribunal de Contas da União (TCU), como se colhe do Acórdão TCU nº 1824/2017. Nessa senda, causa espécie a pactuação de avença com expressa cláusula ad exitum a vincular os
honorários advocatícios ao proveito econômico percebido pelo Município e, por determinação constitucional, de aplicação vinculada na educação. Transcrevo o dispositivo: Cláusula Segunda - do Valor:
a Contratada perceberá os honorários contratuais equivalentes “Contrato Êxito”, fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico da demanda, decorrente da recuperação das diferenças indicadas
na Cláusula Primeira do presente contrato, assim entendido do valor total da condenação, após o trânsito em julgado da ação, atualizado na forma legal. Parágrafo Primeiro - Caso a legislação à época
do pagamento do precatório permita, o contratante autoriza expressamente o destaque dos honorários contratuais acordados no momento da expedição do precatório judicial/RPV/Alvará em harmonia
com o disposto no artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994. Para além disso, apesar de respeitada a Súmula nº 18 deste Tribunal, pois estabelecido o pagamento tão somente após o trânsito em julgado do
processo, friso haverem sido os honorários fixados no patamar máximo, a saber, em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido. Ora, é certo que a tabela de honorários da OAB é meio legal e
adequado para aplicação de honorários advocatícios. Porém, é igualmente verdadeiro não ser comum que a pactuação de honorários se dê sobre o percentual máximo indicado em mencionada tabela
quando de demanda a envolver vultosas cifras. Causa espécie, no presente caso, o fato de o Município contratante, com anuência de sua Procuradoria municipal, não só deixar de desta se valer, mas
também aceitar pactuar o maior percentual de honorários referenciado naquela tabela, sem ao menos tentar buscar outros escritórios para prestarem o serviço mediante menor contraprestação. Ao que
parece, configurada uma espécie de sociedade entre o escritório e o Ente, posto firmado o pagamento de honorários sobre receita pública municipal, sobretudo receita vinculada às hipóteses exclusivas
de manutenção e desenvolvimento da educação básica no País. Conquanto o até aqui apurado não se possa traduzir em certezas peremptórias, desvela, de outra mão, dúvidas significativas sobre a
legalidade e a economicidade da contratação firmada. Dúvidas bastantes para configurarem a fumaça do bom direito e o perigo da demora reclamados para a concessão de medida acautelatória.
Sobretudo porque não se pode dizer que não há indícios de dano ao erário, em face de vantajosidade da proposta vencedora, uma vez que nenhum procedimento competitório foi realizado. No fecho,
entendo deva ser acolhida, ainda, a sugestão do corpo técnico de instauração de processo de Auditoria Especial. Ressalto que, embora se trate de matéria eminentemente de direito, a auditoria aborda
o presente caso tratando como se o serviço prestado fosse de mera execução de sentença judicial transitada em julgado. Impõe-se, pois, análise sob outro viés, a considerar a natureza de conhecimento
da ação objeto do contrato, após o que deverão os interessados ser chamados a contraditar, sendo o caso, o novo exame. Por tudo, no âmbito deste exame prefacial, Considerando, em parte, o Relatório
de Auditoria exarado no âmbito do Procedimento Interno nº 2200140; Considerando, Nada obstante, pelos documentos constantes dos autos, é possível proceder a uma análise preliminar da questão, a
fim de averiguar se presentes os requisitos autorizadores à concessão de medida acautelatória Considerando os esclarecimentos prestados pela Prefeitura Municipal de Tabira e do escritório contratado,
Olegário & Teixeira Advocacia; Considerando que, por expressa opção do Município contratante, consoante permissivo constante no artigo 191 da Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), a contratação
em foco se rege pela Lei nº 8.666 /93; Considerando que, neste exame prefacial, não restou comprovada hipótese de inexigibilidade, por não demonstrada a singularidade reclamada legalmente ou a
exigência de alguma especialização para prestação do objeto avençado; Considerando, sempre sob este prisma exordial, não comprovada a essencialidade do trabalho específico do referido escritório
ou tampouco ser este o mais adequado para prestar o serviço ajustado; Considerando que o fato de os créditos apenas serem repassados após decisão judicial não descaracteriza sua natureza vinculada,
sendo estes constitucional e legalmente aferrados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério; Considerando que o STJ e o TCU já firmaram jurisprudência no sentido de ser vedada
a utilização de referidos créditos em despesas diversas, como honorários advocatícios (REsp 1.703.697/PE e Acórdão TCU nº 1824/2017); Considerando que o Município contratante, com anuência de
sua Procuradoria municipal, não só deixou de desta se valer, mas também aceitou pactuar o maior percentual de honorários referenciado na tabela da OAB, sem ao menos tentar buscar outros escritórios
advocatícios para prestar o serviço mediante menor contraprestação; Considerando que há indícios de direcionamento do procedimento administrativo em exame, bem assim de potencial dano ao erário,
dado o elevado custo da contraprestação de serviço de baixa complexidade;Considerando, enfim, a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar previstos na Resolução TC nº 16/2017,
fumus boni juris e periculum in mora, DEFIRO medida cautelar para determinar que a Prefeitura Municipal de Tabira se abstenha de ordenar serviços, empenhar, liquidar e realizar quaisquer pagamentos
em prol do escritório Olegário & Teixeira Advocacia até pronunciamento definitivo desta Corte sobre a regularidade da avença. Ainda, determino a formalização de processo de Auditoria Especial para
examinar a regularidade da contratação em tela, sob os aspectos da necessidade, da regularidade e da economicidade. Este o voto Sr. Presidente”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu
Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes termos: “Com o voto da Conselheira Alda Magalhães. Conselheiro Carlos Neves”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Carlos Neves, se manifestou
nos seguintes termos: “Só uma observação, Presidente, tendo em vista é que de fato ocorreu um pequeno equívoco no voto, na parte dispositiva em que há uma frase fora de contexto que não há indício
de dano ao erário, haja vista a vantajosidade da proposta vencedora. Foi essa, justamente, Conselheira Alda, que eu já tinha comentado que eu tiraria, faria o ajuste. Mas esclarecimento sobre esse ponto
que, justamente, fiz a observação no meu voto que no voto apresentado tinha esse equívoco, eu estou retirando e acrescentando a questão do alerta de responsabilização. Mas o voto fica mantido na
íntegra com essas observações”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes termos: “Perfeito. Eu analisei as pertinentes considerações feitas
pela Conselheira Alda Magalhães no seu voto. Tenho uma angústia antiga que trago com relação ao tema e diz respeito ao aspecto ou o apanágio singularidade, sempre atribuída ao objeto e não
subjetivamente a quem o presta. Tinha esse entendimento empedernido há muito tempo e com o tempo essa coisa começou a grassar dentro desta Casa de forma diferente, Superior Tribunal de Justiça
também tem algumas deliberações, antes mesmo da edição da nova lei de licitações, mais flexíveis, embora o TCU encaminha os seus posicionamentos de acordo com o que o TCE julgará nesta época
em que eu tinha esse posicionamento mais empedernido. A questão não é fácil, o Supremo passou muito tempo com aquele processo que traria uma repercussão geral e nós, de uma certa forma, tivemos
de nos açodar na realidade nos precipitar porque a casuística era extremamente profusa na Casa e não tínhamos um entendimento sobre a matéria. Não há dúvida de que esse contraste está sendo
regido pela Lei nº 8666 e não pela 14.133/2021, mas quero dizer que a 14.133 traz em si inteligência que já estão em outros repositórios de lei e na jurisprudência que então já grassava no ambiente
jurisprudencial do país. No que diz respeito à Lei nº 14.035/2020, com aquela alteração específica, artigo 3, alínea a, não traz menos problemas para mim para estabelecer o entendimento ou um concento
no que diz respeito à interpretação mais consentânea para o caso, pelo menos no sentido abstrato. Nós temos que adensar cada caso concreto. É bem verdade que a lei está posta, ela goza de presunção
de constitucionalidade e ela é clara ao dizer que os serviços profissionais de advogados são por sua natureza técnicos e singulares. Então, a singularidade, segundo esse repositório de lei, esse dispositivo
específico, artigo 3º, alínea a, está acoplada ao próprio exercício da advocacia. Há uma discussão no que diz respeito aos contadores, também são, não são, enfim. Eu tinha o entendimento de que a
advocacia quando está representando em juízo ou administrativamente, ela presente, então, o apanágio ou a característica da fidúcia se avulta, cousa que não se dá exatamente no caso do exercício do
profissional de contabilidade, que embora tenha a questão da confiança, mas é uma confiança que diz mais respeito a uma relação mais de confiança pessoal e não uma coisa profissional, até porque o
contador segue basicamente em regras de bem fazer. Não tem a questão de representar outrem. Então, enfim, isso eram conjecturas minhas de um tempo passado. Esse dispositivo, sob o ponto de vista
do direito positivo, encerra uma discussão, atrai para o aspecto subjetivo o apanágio que outrora era atribuído ao aspecto objetivo daquilo que se vai fazer, da atividade, traz para o aspecto subjetivo da
advocacia. Eu continuo com um problema ante o fato de que os municípios têm em princípio, parece-me que esse município também, um grupo de servidores no seu quadro que são concursados e que
estão ali a exercer essas funções e estão sendo estipendiados pelos cofres públicos. Então, de uma certa forma, se tem que analisar este dispositivo pelo princípio da estrita legalidade, realmente levando
em consideração o sentido mais literal do dispositivo, ou seja, a lei diz que a advocacia é singular. Mas ela é singular e nós temos um problema, o erário público pagando para um profissional do seu
quadro, e você pagando também um escritório de advocacia que está fora desse quadro, ele é trazido do mercado. Muito bem, diante disso, ou seja, considerando que o município paga uma folha de
pagamento e ali dentro tem um advogado contratado, não, nos mais das vezes concursado no seu quadro de servidores, e, ao mesmo tempo, o plexo atributivo desse profissional é, em princípio, o mesmo
plexo atributivo de quem está sendo contratado de fora e que existe um gasto cá e lá, o aspecto da singularidade passa a ter importância no aspecto de novo objetivo. Embora a lei traga para o aspecto
subjetivo, ela migra de novo para o aspecto objetivo, porque você tem dois pagamentos. Então, você tem que saber porque está pagando alguém de fora. Esse pagamento de fora tem que ser analisado
a partir do que se está fazendo, do que se vai fazer, então, está descolado da hecceidade, da essencialidade da advocacia. Está descolado, porque como é que você vai justificar o pagamento do
profissional que foi contratado por concurso público e que está no quadro, que tem plexo atributivo que açambarca, em princípio, aquela atividade, e ao mesmo tempo você está pagando um advogado
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contratado? Você não pode ter essa duplicidade de gastos sob o prisma da economicidade se não estiver plenamente justificado. Isso só é justificado pela singularidade do objeto e não de alguma coisa
que seja da essência da advocacia. Vertido sobre o caso, este caso está sendo trazido à baila, os autos deixam muito claro e o Conselheiro relator, e o advogado também colocou, estou dizendo tudo
isso porque o que trouxe a Dra. Alda Magalhães é muito importante realmente, mas ficou claro que foi juntado aí um acervo de qualificação de seus profissionais, tem um um acervo do escritório de
qualificação dos seus profissionais. Por outro lado, sabemos a realidade do advogado que é contratado lá pelo rincão através de concurso. Ele é o advogado que vai atuar de forma basal, conheço alguns
do interior. É muito difícil você cristalizar um advogado nas hostes de uma administração com desenvoltura em causas outras que não seja o trivial da administração, ou seja, pareceres, questão de
execução fiscal, e coisas que o valha. Então, dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, o que estou dizendo aqui é que eu não estou conseguindo abandonar, Conselheiro Carlos Neves, a despeito
do que diz o artigo 3º, parágrafo “a”, da Lei nº 14.035, eu não estou conseguindo me desprender da singularidade do objeto, como pensávamos, apesar da literalidade, da presunção de constitucionalidade.
E aí eu trago a possibilidade de invocar a Súmula nº 347, embora um tanto quanto desancada pelas decisões do Supremo, até para discutir esse dispositivo, até porque vamos ter uma Lei nº 14.133/2021,
que é posterior, e que, em princípio, não traz inserta nela essa questão da singularidade da advocacia, ao contrário, apenas insere no campo daquilo que seria passível de uma inexigibilidade, aí bota
expressamente advocacia representativa como passível de inexigibilidade, mas não traz literalmente, como traz a lei da OAB, a singularidade como hecceidade, como essência da advocacia. Então, esse
problema vamos ter, vamos ter que compatibilizar esse dispositivo com a nova lei e logicamente que não altera grandes coisas no que diz respeito ao que já se vinha encartando com base na Lei nº
8.666. O que eu quero dizer com tudo isso, Dra. Alda Magalhães, Dr. Carlos Neves, Dr. Guido Rostand, é que esse caso específico atrai o princípio de razoabilidade e de proporcionalidade para indicar
que esta contratação responde ou está de acordo com as expectativas, com as exigências que estão no parágrafo I do artigo 3º, alínea “a”, ou seja, “considera-se notória especialização o profissional ou
a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de
outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato”. Então quando você tem
essa parte final do dispositivo é essencial indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato atrai para interpretação a LINDB e atrai para interpretação as circunstâncias fáticas
de um grupo, um colégio de procuradores de um município, que estão lá empedernidos, que estão contratados, que estão ali por concurso público e aí você devassa a realidade daquele profissional, dos
profissionais, grosso modo, vamos ver a realidade desses profissionais nos grandes rincões, lá nos rincões, lá no sertão, lá nos municípios mais distantes, porque não tenho dúvida nenhuma que a
Procuradoria aqui de Jaboatão dos Grararapes é muito bem aquinhoada. A Secretaria de Assuntos Jurídicos aqui da cidade do Recife tem um grupo de procuradores extraordinários, alguns quadros que
saíram de lá, o tio de V.Exa., o emérito Marcelo Neves, Souto Maior Borges e outros tantos que estão por aí, não estou falando nem só desses medalhões. Mas nós sabemos que existem municípios e
municípios; Paulista tem um grupo de procuradores razoável que, em princípio, poderia, em princípio, ir para além das cercas embandeiradas e para além daquilo que se espera do basal, do que seja
basal, uma advocacia basal do dia a dia ali das necessidades mais rudimentares da administração municipal, como, por exemplo, pareceres em comissão de licitação ou coisas que o valham. Essa
contratação desborda dessa realidade não só pela essencialidade dela, é também pela essencialidade, mas também por conta de uma carência local desses municípios. Então, nós temos que ponderar
as duas coisas, primeiro a carência local, o que realmente está devidamente resguardado, qual o tipo de atividade que estaria dentro daquilo que se espera de um advogado que está ali cumprindo as
horas em uma prefeitura de interior, nós sabemos como é, alguns desses advogados cumprem aquela missão ali, mas tem uma dificuldade para enfrentar questões mais minudentes. Não que essa questão
que está sendo trazida aqui, a questão do FUNDEB, seja alguma coisa de outro mundo e não é isso que a legislação exige, data máxima vênia. O que ela exige é que dentro da realidade e você chega
a conclusão que as hostes que ali estão por concurso público tenham ou não tenham condições de analisar o trivial e ao mesmo tempo ter a mínima condição de êxito numa empreitada judicial como
essa. Dentro dessa ponderação, data máxima vênia, eu vou acompanhar o entendimento do Conselheiro Carlos Neves, evidentemente, deixando muito claro que as colocações da Dra. Alda Magalhães
são extremamente importantes porque eu continuo na angústia, Conselheiro Carlos Neves, continuo na angústia. A singularidade, apesar da norma, o novel dispositivo do Estatuto da OAB não me deixa
muito a vontade para acoplar singularidade como essencialidade da advocacia, muito embora a nova lei tenha resolvido um problema, que já estava resolvido por interpretação, mas agora está resolvido
literalmente. Se for para interpretação meramente filológica, nós sabemos que há possibilidade sim de se fazer inexigibilidade da advocacia em casos em que você vai ponderar, você vai trabalhar com
a razoabilidade. A outra questão que é essa norma talvez nós tenhamos que nos debruçar mais sobre ela, diante, repito, desse problema de você ter um pagamento de servidores públicos que tem um
plexo atributivo que em princípio açambarca um contrato que está sendo acertado ou que está sendo trazido, o contratante está sendo trazido do mercado. Então, isso é uma angústia que nós vamos ter
que resolver”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Carlos Neves, se manifestou nos seguintes termos: “Bom, Presidente, antes da finalização do voto, eu quero fazer duas observações a partir da sua
leitura e da leitura da Conselheira Alda Magalhães, que eu vejo importância também. A questão, não vejo muitas vezes só a dificuldade do Procurador, no sentido da capacidade de fazer, porque os
concursos no interior são bastante concorridos, tem gente de alta qualificação, muitas vezes eles são presos ao volume de trabalhos basais. Ou seja, eles têm, mesmo com qualidades para fazer o
trabalho, eles têm dificuldade de tempo, de disponibilidade, de espaço para fazer, por conta das atribuições outras tantas quantas são. Tem o caso típico aqui que Vossa Excelência acompanhou bem na
presidência, que é o caso COMPREV, em que foi determinado que fossem feitos, esta Casa determinou que fossem feitos a recuperação do crédito através de servidores próprios e isso foi demonstrado
uma inviabilidade econômica grande para o Município, porque começou a haver prescrição porque os Municípios não tinham gente dedicada exclusivamente pra fazer. Os escritórios conseguiam a
recolocação desses valores à disposição dos Municípios, muito mais rapidamente, muito mais efetivamente. E tanto que essa Casa modificou o entendimento sobre a questão do COMPREV, permitindo
licitações, porque tinha, além de advogados, outras empresas que fazem. Mas é o tipo do caso de provar que, às vezes, entregar ao Município a obrigação de fazer, tendo em vista que ele tem pessoas
contratadas, talvez, em alguns casos, não é a solução, quando o próprio Município reconhece e aí vem outro elemento importante. Em alguns Municípios, Presidente, essa dúvida de que o servidor
contratado por concurso público para fazer aquele plexo de competências, ele poderia fazer esse contrato, mas ele tem essa dificuldade de estar preso ao dia a dia, ao volume de coisas do dia a dia,
tem outra peculiaridade. Muitas vezes a remuneração, como ela só é no trânsito em julgado, ela se dá só ao trânsito em julgado, o escritório contratado passa anos trabalhando, sem remuneração, e só
é remunerado ao final, com o êxito, porque se não tiver êxito, não recebe. Então o risco que se coloca o profissional que é contratado dessa forma. Além disso, isso tem um impacto, porque deixa-se de
pagar alguém para fazer um serviço que está sendo feito diariamente, mas pode não ser remunerado. Ou não será remunerado por vários anos. Então tem essa peculiaridade que o servidor público não
tem, ele está recebendo, independente do resultado, independente de outras questões. E, além disso, em alguns Municípios, há a distribuição dos honorários sucumbenciais para advogados públicos.
Municípios, estados, vários têm. Então, se os procuradores dos Municípios dizem que não vão ter condições de fazer aquele trabalho, muitas vezes eles estão abdicando de valores que poderiam ser
acrescidos à sua remuneração com o trânsito em julgado final. Então não é uma escolha fácil, no sentido de dizer: “Não, não posso, pague a outro aí para fazer”. Não, ele também está concordando que
a dificuldade é tamanha que ele abre mão, inclusive, de receitas extras que alguns podem ter. Então tem algumas peculiaridades bem intrigantes, concordo que a matéria não é pacífica, estamos aqui a
discutir. É tudo novo, tudo transformador, mas também estou aberto a ouvir, no sentido de verificar se a singularidade que já é posta para a advocacia, concordo com Vossa Excelência, tem que ser olhada
a especificidade do trabalho, não pode ser qualquer trabalho que pode ser colocado nesse local. Essa análise de caso concreto vai ser importante. O tribunal deve manter essa análise, firme nessa análise.
E nós, julgadores, cabe a nós dizer: “Não, esse caso concreto, esse tipo de trabalho, com essas condições que são apresentadas”. Ou seja, o escritório tem especialidade, ele provou que tem
especialidade, o Município provou que não tem condições de fazer, a procuradoria trouxe elementos para isso, o valor é um valor dentro da tabela da OAB e eu concordo que deve ser assim, senão seria
processo de concorrência e quem desse percentual menor, seria contratado. Isso desvirtuaria, exatamente, a defesa de uma singularidade, da especificidade da advocacia e levaria à mercantilização.
Então, vendo alguns critérios cumpridos, o outro passo seguinte é o que a gente está fazendo aqui. Esse caso desse contrato, especificamente, é um caso que deve, é específico, ele é de uma
peculiaridade diferenciada ou é um caso banal, que estaria no dia a dia? Como já houve casos, aqui, que o escritório foi contratado para fazer um trabalho da comissão de licitação. Já estava instaurado.
E a gente aqui já disse que não podia, de jeito nenhum, era uma sobreposição de uma função típica mínima do estado e que, inclusive, o Município tinha condições de fazer. Aqui, casos diversos já foram
julgados. Então olhar a especificidade do contrato também é importante, por isso que o tribunal, a auditoria deve permanecer nessa fiscalização. Aqui, o que a gente está dizendo é que, na nossa
percepção, minha e de Vossa Excelência, é que esse caso, diante do que apresentado, é um caso de especificidade. Mas eu devolvo a palavra a V.Exa”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu
Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes termos: “Conselheiro, as colocações de V.Exa. me dá oportunidade até de aclarar mais o meu entendimento porque pode até parecer que eu tenho
um caps de minuncio, foi bom V.Exa. colocar em relação ao profissional que faz um concurso no interior, longe disso. Mas o que quero dizer é que quando se fala em singularidade do objeto, você parte
da premissa que tem alguém que conhece mais aquilo ali, que se apropriou daquilo ali ou faz aquilo de forma mais corriqueira. Evidentemente, você pega um advogado público, um concursado de uma
prefeitura do interior e que na realidade está preso ali, até geograficamente, inclusive está preso a uma rotina de expediente, inclusive não pode advogar naquela área, em princípio não poderia advogar
naquela área por incompatibilidade até de período de trabalho, tempo de trabalho e também incompatibilidade essencial. Em princípio se ele tem uma demanda muito grande, fordista, taylorista, coisas
do dia a dia, ele vai ter muito mais dificuldade, muito menos tempo disponível para adensar uma matéria que o escritório de advocacia tem um domínio e que essa matéria desborda, partindo do princípio
da razoabilidade, lógico do razoável, daquilo que é trivial. Aconteceu a questão do COMPREV aqui, o que aconteceu com o COMPREV? Lógico que não é a mesma situação, Conselheira Alda Magalhães,
Dr. Guido, não é a mesma coisa, mas o COMPREV foi o seguinte: chegou a informação de que tem um sistema que é a sétima maravilha do mundo e que parece muito com uma fábrica de salsicha,
você joga a carne e sai salsicha do outro lado, basta botar o CPF e sai tudo certinho. Não era assim. Na presidência, eu conversei com o pessoal do INSS, que não é gestor desse sistema, como funcionava
esse sistema, e, na realidade, era prescrição em cima de prescrição. Uma em cima da outra, uma em cima da outra. E uma prescrição traz um prejuízo perpétuo ao sistema de previdência porque não
tem como recuperar mais. E ainda tinha a perda do pro rata, que é uma coisa que tem um deferimento durante muito tempo após a contratação. Isso não pode está certo e aí nós fomos ver, fomos verificar
que a nossa recomendação embora tenha sido muito importante naquele momento, o Ministério Público provocou aquela recomendação importantíssima porque deu uma trava, paramos para refletir, ela
já se fazia desnecessária e até prejudicial. Aquela prescrição, como eu disse, é um prejuízo que não volta mais. E nós começamos a analisar que todos os processos que estavam caminhando bem tinha
algum escritório não só de advocacia, um escritório de contabilidade que tinha expertise ou sei lá o que, tinha facilidade de fazer com que a retificação dos documentos fluíssem muito bem, porque o
grande problema ali eram os documentos passados, eram aqueles tempos muito remotos, que a documentação era muito precária. A documentação já não tinha o frescor de trazer a baila os fatos. Então
o que acontecia, você tem que ir atrás daquilo ali, e tinha gente que tinha expertise nisso. Os processos novos nem tanto porque o Tribunal de Contas aqui já analisa o processo de aposentadoria, já vê
a documentação, enfim. O COMPREV foi isso, o que me levou a entender que, é sim possível a contratação por inexigibilidade de advogados sim, e em alguns casos até aconselhável. O que se exige
no plano da razoabilidade é que exista um descolamento de essência daquilo que está sendo feito com aquilo que ordinariamente é feito, mormente em cidades de anterior que nós sabemos que tem
Procuradorias, mas não são Procuradorias com dez, com quinze procuradores, não são. São Procuradorias com três procuradores, às vezes um chefe comissionado. Não é como por exemplo a
Procuradoria de Jaboatão que são vinte procuradores; a do Recife não sei quantos são. Não é, não são Procuradorias assim, são Procuradorias pequenas e que tem que cuidar daquele basal e que
talvez não tenha, não é não tenha capacidade imanente de dominar o assunto, é que vai ter muito mais dificuldade de entender o tecnicismo, os caminhos, os caminhos administrativos de chegar até
judiciais para chegar a consecução do objetivo como uma série de outras coisas para fazer no dia a dia. Então, nesse sentido, neste caso concreto, ratificando o meu voto, nesse caso concreto, eu
enxerguei razoabilidade no que foi trazido e o meu voto é essencialmente idêntico ao do Conselheiro Carlos Neves com a observação do Ministério Público e, também, deixando “uma pulga atrás da
orelha”, que deixa o voto da Conselheira Alda Magalhães, muito importante esse voto, eu quero até, eu vou ter acesso a esse voto para caso os outros porque nós vamos ter em algum momento discutir
essa questão do Estatuto da Ordem sobre a sua, vamos dizer assim, compatibilidade com a Lei nº 14.133/2021 e, também, com a própria constitucionalidade dela a partir do que diz a Constituição a
respeito da licitação como regra. É basicamente o voto do Conselheiro”. Com a palavra, a Conselheira Substituta Alda Magalhães, se manifestou nos seguintes termos: Apenas um esclarecimento aqui
para aguçar o nosso debate aqui, embora já em fase de votação e já vencida. ”O tempo todo do meu voto, eu fiz questão de dizer nessa fase preliminar, nesta fase preliminar, porque compulsando os
autos, eu não encontrei a ação propriamente dita que foi proposta. O que eu encontrei foi apenas a réplica da contestação em que comprovava que não era o mesmo caso daquelas que seguiriam a ACP.
Então, não há nos autos e talvez daí o equívoco da auditoria, porque a auditoria se equivocou, o relatório de auditoria se equivocou, tratou como se fosse ação de mera execução. Então, pelo o que está
nos autos, eu entendo que não dá para nós dizermos que essa ação de conhecimento seja complexa. Eu até posso chegar a essa conclusão, mas depois que, realmente, seja feita uma auditoria especial
ou que seja acostada a ação, a auditoria sobre ela se posicione e, sendo o caso, ofereça contestação e, daí eu achei importante, a abertura de auditoria especial. É precisamente para isso, porque a
auditoria não fez um relatório abordando, talvez pelo excesso, aí vou eu me recorrer aos argumentos de V.Exas., pelo excesso de trabalho e tal, ela achou que era aquele mesmo caso de execução da
ACP. Então, os argumentos da auditoria, eu não os utilizei nesse ponto no meu voto. Eu não tenho aqui como dizer que foi uma tese complexa porque não tenho a tese. O que eu disse no meu voto foi
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que apurar a diferença de valores entre o piso mínimo de 2016 e o efetivamente recebido pelo município não me parecia algo complexo e continua não me parecendo, data maxissima vênia, pode ser
que seja algo extremamente complexo que eu estudando muito não alcance, mas eu não tenho isso para ver. Então assim, eu ainda indago se V.Exa. em sua divergência não poderia convergir pelo
menos no que toca à auditoria especial para que possamos nos debruçar sobre o que é exatamente essa ação, o que é, porque eu não sei. Melhor dizendo, eu não sei a tese ali envolvida, eu não tive
acesso a isso. Então é esse o ponto.“Porque em essência, em essência, eu concordo que uma tese complexa precisa de um escritório diferenciado, digamos assim. Então, assim, eu ainda insisto que
houve um equívoco da auditoria. Jogar isso para uma prestação de contas vai gerar equívoco lá também, eu acho que tem que ser refeito esse relatório de auditoria. E aí, eu acho que seria o caso de
abrir uma auditoria especial para refazer isso, se for o caso, se tiver tudo correto, beleza, estarei eventualmente eu aqui para concordar com a singularidade e a especificidade da tese. Mas enquanto
isso não ficar, para mim, comprovado, eu vou manter o meu voto, apesar das judiciosas razões de Vossas Excelências. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se
manifestou nos seguintes termos: Pois não. Obrigada pela colocação, Conselheira Alda Magalhães. Conselheiro Carlos Neves. Com a palavra, o relator, Conselheiro Carlos Neves, se manifestou nos
seguintes termos: Conselheira Alda, de fato, traz um fato importante, todos os pontos foram importantes aqui trazidos por V.Exa., mas esse tem uma peculiaridade interessante. A auditoria especial, ela
de fato pode ser aberta para verificação de um ponto específico, não vejo nenhum embaraço a isso até porque aqui estamos, o Controle Externo tem que se valer justamente dessas ferramentas para se
chegar à verdade material. Agora a peculiaridade da cautelar, também, outro caso que tivemos, é que nesses contratos de êxito, após o trânsito em julgado em processos que levam, começando com o
processo de conhecimento, que vai até as últimas instâncias, nós já chegamos a dizer que isso não tem nenhum aspecto de urgência na concessão da cautelar. Pode ser aberta uma auditoria e aguardar
a auditoria porque o pagamento não vai ser hoje, nem amanhã, nem daqui a cinco anos, nem daqui a dez anos. Então, eu, o Conselheiro Valdecir Pascoal, o Conselheiro Ranilson Ramos, no ano passado,
tivemos alguns julgamentos nesse caso, muito parecido com isso. Estou dizendo, pegando esse aspecto, mesmo que nós viemos a abrir uma auditoria, não se faz necessário um procedimento de
suspensão de pagamento, porque pagamento não há de haver em tão pouco tempo. Então essa perda, foi o Conselheiro Valdecir Pascoal até que trouxe esse elemento, no caso concreto, acho que foi
de outro escritório, o escritório de Bruno Monteiro, Monteiro e Monteiro, que trazia uma peculiaridade dessa questão, que a cautelar era pedida para isso. E eu trouxe um voto divergente, com esses
argumentos que já tenho trazido sobre singularidade, mas o Conselheiro Valdecir Pascoal disse: não, eu vou negar a cautelar por outro argumento, porque não tem sentido suspender um contrato que a
previsão de pagamento são anos e anos após o trânsito em julgado, vou pedir que a auditoria seja instalada e rapidamente entregue o produto da avaliação. Foi isso que foi feito. Então é interessante,
não tenho nenhuma... aí não teria nenhuma dificuldade de acrescentar ao voto, se Vossa Excelência concordar, se Dra. Alda concordar, a abertura de uma auditoria especial para verificar este ponto
específico, que é se a contratação ela foi baseada numa peculiaridade, numa especificidade mais ampla do que o dia a dia, do que os contratos simples”. Com a palavra, a Conselheira Alda Magalhães,
se manifestou nos seguintes termos: “Vossa Excelência, me permita. Mas Vossa Excelência há de convir que sobre esse ponto específico ele termina desbordando em outros porque se foi feita uma,
digamos, se foi feita uma inexigibilidade indevida, aí isso desbordaria em outras questões”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes termos:
“Logicamente está ilaqueada, as questões estão ilaqueadas, logicamente”. Com a palavra, a Conselheira Alda Magalhães, se manifestou nos seguintes termos: “Se Vossa Excelência permitir votar a
auditoria especial que eu peço é com relação a economicidade, regularidade e, acho que, oportunidade, que eu coloco no final, deixa eu ver aqui”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Carlos Neves,
se manifestou nos seguintes termos: “Nesse ponto é que eu divergiria de Vossa Excelência”. Com a palavra, a Conselheira Alda Magalhães, se manifestou nos seguintes termos: Necessidade, regularidade
e economicidade. Com a palavra, o relator, Conselheiro Carlos Neves, se manifestou nos seguintes termos: “É porque, se de fato, o que pressupõe o meu voto é a concordância de que há possibilidade
de contratação por inexigibilidade por singularidade do escritório, o único ponto a se verificar é se o objeto contratado é um objeto que tem uma peculiaridade que permitiria a contratação. Não, para mim,
se de fato não houver, é irregular toda a inexigibilidade, todo o contrato. Mas, em havendo, os outros elementos que Vossa Excelência coloca eu já discordo à partida, como já expus aqui. Então, por isso
essa dúvida”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes termos: “Mas viria a reboque, eu quero dizer que viria a reboque. A questão é de fato,
é uma análise de fato, ou seja, existe o contrato, o contrato tem como objeto uma ação de conhecimento, está sendo trazido à baila o objeto, uma ação de conhecimento que vai tramitar com relação a
tal objeto, que esse objeto não precisa, como eu disse, não precisa ser uma coisa “da NASA”, é um objeto que, dentro da razoabilidade, descola do trivial para aquele tipo de município, aquele porte de
município, aquele tipo de hostes, que provavelmente está ali servindo, a advocacia. Eu acho que na medida em que a gente abre a auditoria especial para analisar essa questão, todas as preocupações
de Vossa Excelência, Conselheira Alda Magalhães, elas vão ser, de uma certa forma, observadas, por quê? Se ao final e ao cabo chega-se à conclusão que não há singularidade e tal, então tem-se um
problema de impessoalidade, tem um problema de ilegalidade, um problema de economicidade, inclusive, diante daquilo que falei, que Vossa Excelência também colocou muito bem, de ter um pessoal
preparado para fazer, contrata esse aqui fora. Então se nós abríssemos uma auditoria especial para analisar esse objeto, verificar se realmente a ação é tal, o objeto é tal, o contrato é tal, concretizar
isso, que não está nos autos da medida cautelar, toda a preocupação de Vossa Excelência, Conselheira Alda Magalhães, vem a reboque, vem à luz, naturalmente. Porque se está infirmado o fato, acabou.
Tem problema de economicidade, impessoalidade, uma série de coisas. Então o que eu sugeriria aqui é que a gente, realmente, atendendo e anuindo a boa observação da Conselheira Alda Magalhães
nesse caso, e que a gente replique em outros casos, abrir a auditoria especial para que a gente analise o objeto desse contrato, “o que danado é esse contrato?”. Do que se trata? E a partir daí,
logicamente, há grande possibilidade de ter repercussões, inclusive no que diz respeito a esse feixe de princípios que pode estar, sim, em princípio maculado, mas que em juízo de mera prelibação não
temos aqui como dizer, não é, enfim. É isso que eu encaminho, não sei se os meus pares estão concordes e, evidentemente, com aquela colocação do nosso Guido Rostand, o Procurador, que diz respeito
aos precatórios”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Carlos Neves, se manifestou nos seguintes termos: “Nós podemos chegar a um voto, que seria o voto contemplando uma parte do que foi relatado,
trazido aqui no voto dissidente, logicamente, não contempla todo o voto dissidente mas uma parte, na questão da abertura de auditoria especial, não veria nenhuma dificuldade de fazer esses ajustes
Presidente, até porque sei da concordância de V.Exa., seria a maioria inicialmente já formada para abrir a auditoria, eu posso fazer os ajustes até porque concordo também que é possível fazer essa
auditoria. Então, acrescentaria a questão de, a decisão seria mantida de não homologação da cautelar. A homologação da decisão monocrática não concessão de cautelar mais a determinação de um
alerta de responsabilização para fins de alertar o gestor sobre a nulidade dessa cláusula contratual de vinculação do precatório de separação do precatório na fonte, lá na hora do pagamento. E, por outro
lado, a determinação de uma abertura de auditoria especial para analisar o objeto do contrato especificamente para verificar se o contrato tem essa peculiaridade, especificidade, apontada”. Com a palavra,
a Conselheira Alda Magalhães, se manifestou nos seguintes termos: ”Bem, eu vou deixar do jeitinho que está lá, do jeito que sugeri assim, já sou vencida aí, mas Vs.Exas. fazem a maioria nessa, vou
deixar do jeito que está lá na cautelar. Não sei se V.Exa. está vendo, a regularidade da contratação em tela. Processo de auditoria especial traz, talvez, um termo genérico, para examinar a regularidade
da contratação em tela sobre os aspectos da necessidade, regularidade e economicidade”. Com a palavra, a Conselheira Alda Magalhães, pontuou: “É para ter coerência”. Com a palavra, o Presidente,
Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, concordou: “É razoável, razoável”. Com a palavra, a Conselheira Alda Magalhães, se manifestou nos seguintes termos: “É para ter coerência com o resto do
meu voto, entendeu?”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, pontuou: “Perfeito”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Carlos Neves, se manifestou nos seguintes
termos: “A minha preocupação só é não ter coerência com o meu voto, então, no caso V.Exa. está coerente com o voto de V.Exa., o meu, como eu parto do princípio que não é irregular a contratação de
escritórios por inexigibilidade, eu fico mais limitado na minha definição. Mas, como V. Exa. também disse, decorre da verificação do objeto, todos os demais, eu também concordo, mas a abertura de
auditoria seria para análise do objeto quanto à compatibilidade com a parte final do artigo 3, a, que fala de que é necessário, que seja não mais do que necessário, tem uma expressão bem, que seja
adequado, a questão da adequação do contrato ao escritório. Por exemplo, o escritório prova que tem essa documentação, que ele já trouxe aos autos de atestados nessa área e mostra que há uma
peculiaridade e é um processo de conhecimento, como ele diz, que de fato o escritório diz isso. Então, dito isso, conformado isso, para mim acaba a discussão, eu não entraria em outra discussão além,
porque já faz parte do meu voto que não existe”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes termos: “Entendo, mas o que eu queria colocar,
viu Conselheiro Carlos Neves, é porque na realidade é questão semântica, porque o que é que acontece. Estamos em juízo de mera prelibação, está claro, pelo menos para mim e para V.Exa., não sei
Dra. Alda Magalhães com o voto dela, também, muito importante as colocações do voto dela, que em mero juízo de prelibação não há problema de fumaça do bom direito e nem há periculum in mora
para conceder uma medida de urgência. Bom, que seja até por dois a um, enfim, basal, perfeito. A abertura da auditoria especial tem uma conotação de cognição lata. Nós não estamos afirmando que
tem ou que não tem com relação a tal coisa, irregularidade, não, estamos dizendo que vamos abrir uma auditoria especial no que diz respeito a esses aspectos, que aí eu acho que não tem nenhum
choque com o voto de V.Exa. e aí nós vamos analisar. Eu acho até, Conselheiro Carlos Neves, Conselheira Alda Magalhães, que no momento que o escritório traz o documento cabal que estamos
discutindo aqui, todas as outras questões estão resolvidas. Caso contrário, aí sim, haverá um desdobramento. Então, nós não estamos afirmando de plano que há uma irregularidade, estamos abrindo
auditoria especial para analisar esses aspectos, já partindo da premissa que em mero juízo de prelibação não há nenhuma questão que mereça uma medida de urgência. Então assim”. Com a palavra,
o relator, Conselheiro Carlos Neves, se manifestou nos seguintes termos: “Fica assim, então, o voto, eu faço adequações tanto do alerta de responsabilização, quanto também as questões de V.Exa. para
fechar essa auditoria nesse formato. Então, fica assim proposto, Presidente”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes termos: “Então fica a
abertura de auditoria nos termos da Dra. Alda Magalhães. E, não sei, acho que por dois a um? Dois a um a não concessão da cautelar, não é assim? Conselheira Alda Magalhães”. Com a palavra, a
Conselheira Alda Magalhães, se manifestou nos seguintes termos: “Eu queria só um esclarecimento útil bem rapidinho. Apenas, assim, eu não estou aqui questionando se é ou não uma ação de
conhecimento, eu estou afirmando que é, porque eu vi lá a contestação, tudinho, mas eu estou dizendo que eu não me debrucei sobre a mesma. Então, para mim, não é simplesmente, chegou, “ah, é
ação de conhecimento”. Só para deixar bem claro, que eu não sei se isso ficou claro para todos”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes
termos: “Ficou, ficou. É porque é a questão, a partir daí vamos saber que objeto é esse, qual é a razoabilidade de entender esse objeto e como se guiar”. Com a palavra, a Conselheira Alda Magalhães,
se manifestou nos seguintes termos: “É. O objeto seria até fácil, a questão é que juntar a própria tese, a grande tese inédita e, me desculpa, o “grande” pareceu até ironia, e não é. Mas, assim, o que é
que há de tão complexo em defender esse objeto? Porque, para mim, me parece um objeto simples”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes
termos: Mas, Conselheira Alda Magalhães, a história é de parâmetros, não é? Isso foi alguma coisa que começou a ser estudado por escritório ou outro. A gente falou aqui agora do escritório do Bruno,
não é? Começou a estudar aquilo ali, abriu uma “picada na floresta”, era um assunto que passava despercebido pelos municípios, a famosa bola nas costas, fiscal, e aí algum escritório verificou que tem
aquilo ali, aí adensa conhecimento sobre aquilo, como eu disse, não precisa ser alguma coisa “da NASA”, mas com relação a aquele aspecto, aquilo está fora do trivial. E aí, o trivial é algo também que
merece temperamentos. O trivial para uma prefeitura da cidade do Recife, que tem uma secretaria de assuntos jurídicos, como eu disse, extremamente bem aquinhoada, eu lido com algum desses
Procuradores, Silvio Lins, que foi daqui, pessoal que está acostumado a uma certa complexidade, a uma certa desenvoltura, muito embora não tenha aberto essa “picada na floresta”, é isso que eu quero
dizer, foi alguma coisa que alguém viu que vendeu para os municípios, “ah, tem isso e tal”. Outra coisa, é uma procuradoria de Tacaratu, Procuradoria de Solidão, a gente sabe que ali não vão ter dez
Procuradores minimamente preparados para entender profundamente aquilo, e muito rapidamente naquilo diante do que tem que fazer. O trivial para ele é outra coisa, então os parâmetros são diferentes.
Daí o princípio da lógica, do razoável e da razoabilidade. É nesse sentido, porque não é uma coisa absoluta, não é dois quilos é igual a dois quilos, não é assim, você tem que ponderar em tudo o que
a gente faz. Então, o razoável, o que é trivial para um município como Recife, pode não sê-lo. E a gente vê que no município do Recife, no mais das vezes, apesar de ter aquele grupo, aquela plêiade
de Procuradores, muitas situações passam ao largo, passa batido. E às vezes vem um escritório de fora e diz: “Olha, tem tal coisa”. Mas eu concordo com V. Exa., Conselheira Alda Magalhães, uma
auditoria especial pode esclarecer isso, e pode trazer, pode infirmar tudo isso que a gente está aqui elucubrando, a gente pode estar elucubrando alguma coisa que possa ser extremamente trivial,
realmente, mas a gente precisaria adensar, como V. Exa. colocou muito bem. Eu quero crer que essas questões de FUNDEB, não aquela de execução, mas a questão de você ter uma ação de
conhecimento para ir amadurecendo a questão, trazer as informações daquele município, com aquela tecnicidade, em princípio, refoge aquilo que a gente pode dizer de trivial para o município do porte
deste que estamos analisando. E, considerando, e aí eu vou trazer um dado meu muito particular, considerando que a gente encontra nesses municípios, todos devem saber, eu não sei, no tempo passado
eu fazia a análise dos títulos executivos do Tribunal e eu ia aos municípios. Então, a gente mapeava os municípios que não tinham execução ou que a execução estava natimorta e tal. Eu ia no município
e falava com secretário de assuntos jurídicos, falava com as hostes, depois eu ia ao juiz, ao promotor do local, às vezes eu ficava surpreso com a falta de familiaridade até do próprio judiciário em entender
aquela matéria. E não foram poucas as vezes que eu me deparei com um controle interno carcomido, só tinha lá o nome: “Controle Interno”, não tinha ninguém com capacidade para tocar aquilo ali, a
gente viu uma Procuradoria com dois ou três procuradores, conversava e sentia que não tinha como, aquilo ali não iria para frente. Eu não estou dizendo de coisas muito sofisticadas não, eu estou dizendo
coisas simples, às vezes execução fiscal, lançar mão da Lei nº 6.830 para executar título executivo, a gente precisou dizer: “Olhe, inscreva em dívida ativa, porque só assim você vai lançar mão da Lei
6.830, e tal”. Não sabiam. Às vezes faziam a execução pelo Código de Processo Civil. Ficava lá, o juiz mandava notificar, a execução era suspensa. Então, eu fui, por exemplo, para o município de Solidão.
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Tinha nada Um advogado mambembe. Para achar um advogado foi um inferno. Então, você vai para um município desse, quantos bacharéis em Direito existem, que tenham, eu estou falando que é o
caso desse município, certo? Eu estou falando do caso de Solidão. Imaginando o espaço físico de Solidão agora, eu estou aqui analisando agora Quixaba, Solidão. Eu estive lá, Quixaba era uma estrada
de barro, não sei como está hoje. Aí você chega ali, aí imagine: quantos bacharéis em Direito foram aprovados na OAB, estão radicados naquele município, se propõem fazer um concurso para ser
Procurador do município, para fazer o que? Preso àquele local, talvez, às vezes, precise fazer advocacia fora do município para subsistência, recebe aquele salário, e aí ele vai atentar para alguns
assuntos. Então, essa realidade, Conselheira Alda Magalhães, eu estou trazendo sem diminuir a importância daquilo que Vossa Excelência está trazendo para a auditoria especial, é importantíssimo,
porque talvez isso possa ser desmistificado. Por exemplo, uma prestação de serviço como essa pode ser desmistificada a partir de uma auditoria dessa. Mas, em princípio eu coloco em balanças e réguas
diferentes uma Procuradoria da Região Metropolitana, uma Procuradoria do Cabo, uma Procuradoria de Ipojuca, em relação a uma Procuradoria de cidades como esta, inclusive, que estamos analisando
aqui. Então, esse juízo de ponderação a gente tem que fazer até porque a LINDB nos exige isso. A gente tem que trabalhar hoje com a LINDB na mão, o tempo todo com a LIND
B na mão. Então esse devassar da realidade está dentro do conceito de singularidade, isso que eu quero dizer. É um conceito que, no meu modo de ver, não é uma realidade, não é inerente, não é imanência
da advocacia, por tudo que eu pude perceber e ver, mas ao mesmo tempo, ela não tem um padrão que esteja independente, que seja independente, ou esteja descolada da realidade fática daquele município.
É alguma coisa que a gente tem que trabalhar com bisturi, com uma régua, com uma balança muito apropriada para aquela dimensão de município, para aquele tipo de Procuradoria. Por exemplo, como é
hoje... por exemplo, é um dado que pode ser trazido para a auditoria especial, como hoje são atendidos os serviços de advocacia, os serviços jurídicos da Prefeitura no caso? Quantos procuradores? Como
é a carreira? Saber como é a compleição, a musculatura desta Procuradoria. A partir daí, com outros elementos, pode-se chegar a uma conclusão, mas eu acho realmente que esses assuntos específicos que
são contratados por fora precisam.. não prescindem de uma análise tópica, de uma análise tópica a partir daquela realidade. Mas, eu acredito que a gente precisa adiantar a nossa pauta. Eu acho que a nossa
discussão foi excelente. Eu acho que, de tudo que foi colocado pela Dra. Alda Magalhães, eu acedo a abertura, Conselheiro Carlos Neves, de uma auditoria especial nos termos sugeridos pela Dra. Alda
Magalhães, e aderindo ao voto de Vossa Excelência, Conselheiro Carlos Neves, em todos os seus termos, inclusive com as colocações do Dr. Guido Rostand. Com a palavra Dra. Alda Magalhães e Dr. Carlos
Neves para as considerações finais”. Com a palavra, o relator, Conselheiro Carlos Neves, se manifestou nos seguintes termos: “De acordo, Presidente. Farei os ajustes necessários e submeterei a Vossas
Excelências”. Com a palavra, o Presidente, Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, se manifestou nos seguintes termos: “Então fica aprovado o voto do Conselheiro Carlos Neves, com os acréscimos do
Ministério Público, o alerta, e com a abertura de uma auditoria especial, sugerida pela Conselheira Substituta Alda Magalhães. O voto com relação à cautelar não será unânime, é dois a um, no caso”. A
Segunda Câmara, por maioria, CONSIDERANDO os termos do Despacho Opinativo de Encaminhamento de Fiscalização do Diretor do Núcleo de Auditorias Especializadas – NAE deste Tribunal e do Relatório
de Auditoria exarados no âmbito do Procedimento Interno nº PI2200140; CONSIDERANDO os esclarecimentos prestados pela Prefeitura Municipal de Tabira e do escritório contratado, Olegário & Teixeira
Advocacia; CONSIDERANDO a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar previstos na Resolução TC nº 16/2017, deste Tribunal; CONSIDERANDO os termos do art. 71 c/c o art.
75 da CF/88, do art. 18 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e da Resolução TCE/PE nº 16/2017; HOMOLOGOU a decisão monocrática que indeferiu a medida cautelar pleiteada. DETERMINOU: 1. A emissão de
alerta ao (a) atual gestor (a) de que poderá vir a ser responsabilizado pela manutenção da avença nos termos presentes, em face da ilegalidade das disposições insertas no parágrafo 1º, da Cláusula Segunda.
2. À Coordenadoria de Controle Externo: a instauração de auditoria especial para examinar a regularidade da contratação em tela, sob os aspectos da necessidade, da regularidade e da economicidade.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

3º PEDIDO DE PREFERÊNCIA
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS FLÁVIO TENÓRIO DE ALMEIDA
(Relatoria Originária)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
1926286-3 - ADMISSÃO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
(Interessados: Ana Célia Cabral de Farias, Eklaydja de Farias Pessoa Santana, Penélope Regina Silva de Andrade)
Sandoval Fonseca de Lima, Severino Aguinaldo de Lima, Thyago Belo Pedrosa)
(Adv. Antônio Peres Neves Baptista - OAB: 23233 PE); (Adv. Cariane Ferraz da Silva - OAB: 43722 PE); (Adv. Carlos Henrique Queiroz Costa - OAB: 24842PE); (Adv. Leonardo Oliveira Silva - OAB: 21761
PE)
(Voto em lista)
Relatado o feito, o Advogado Dr. Leonardo Oliveira Silva - (OAB: 21761 PE) apresentou sustentação oral no tempo regulamentar. A Segunda Câmara, à unanimidade, acatando a proposta de deliberação do
relator, JULGOU ILEGAL as admissões relacionadas no Anexo I (A, B, C, D e E), no Anexo II (A e B), no Anexo III (A, B, C e D) e no Anexo IV, do Relatório de Auditoria, negando, via de consequência, os
respectivos registros. APLICOU MULTA individual à Sra. Ana Célia Cabral de Farias, Prefeita do Município de Surubim durante o exercício de 2018, e aos Srs. Sandoval Fonseca de Lima, Secretário Municipal
de Administração e Gestão, Penélope Regina Silva de Andrade, Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Eklaydja de Farias Pessoa Santana, Secretária Municipal de Educação, Severino
Aguinaldo de Lima, Ex-Secretário Municipal de Saúde, e Thyago Belo Pedrosa, Secretário Municipal de Saúde, cominada no artigo 73, inciso III, da Lei Estadual n° 12.600/04. DETERMINOU à atual gestão
do Município de Surubim, ou a quem vier a sucedê-la, a instauração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de processo administrativo, com vistas a apurar o fato da acumulação indevida de cargo e função
pública pelo funcionário Sanderlan Gutenberg Silva de Sales, e, caso confirmado, tomar providências no sentido de convocar o funcionário para escolher a função em que deseja permanecer, procedendo ao
distrato ou à exoneração em relação à função não escolhida, sob pena de aplicação da multa cominada no inciso XII do artigo 73 da Lei Orgânica do TCE/PE.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RICARDO RIOS
(Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo que passou a presidência ao Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
1859813-4 - AUDITORIA ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
(Interessados: Sandra de Cássia Pereira Magalhães Novaes Ferraz, Erivaldo José da Silva, Grande Serra Construção & Serviços Ltda. Me, Manoel Bernardo Neto, Mbp Serviços de Construções Ltda, Np
Construção Ltda e Ricardo Jorge Mendonça e Silva)
(Adv. Saulo José Albuquerque Lima - OAB: 39968 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU IRREGULAR o objeto da presente Auditoria Especial sob a responsabilidade do Sr. Erivaldo José da Silva, então Prefeito do Município de Calumbi;
IMPUTOU-LHE um débito no valor R$36.467,87, solidariamente entre os senhores Ricardo Jorge Mendonça e Silva e a empresa Grande Serra Construção & Ltda., referente ao pagamento de serviços
nas obras que não foram localizados durante as inspeções, configurando despesa indevida. APLICOU MULTA prevista no artigo 73, inciso IV da Lei Estadual nº. 12.600/04 ao Sr. Erivaldo José da Silva
e a Sra. Sandra de Cácia Pereira Magalhães Novaes Ferraz. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que o atual Prefeito do Município de Calumbi, ou quem
vier a sucedê-lo, adote as medidas a seguir relacionadas, a partir da data de publicação desta Decisão, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado Diploma legal: 1. Que
os mapas trimestrais, sejam atualizados com todas as informações da situação de todas as obras em andamento no Município de Calumbi, nos termos da Resolução TC nº 08/2014; 2. Que as prorrogações
dos contratos sejam realizadas com os termos de aditivos assinados, bem como as devidas justificativas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93; 3. Que as obras concluídas sejam formalizadas através
dos Termos de Recebimento de Obra; 4. Que os pagamentos das obras sejam autorizadas após comprovação da execução dos serviços, através da realização de fiscalização e atesto por escrito do
técnico responsável; 5. Que os acompanhamentos das obras sejam realizados de forma mais eficiente de modo que seja mantido um sistema de controle sobre todas as obras para que não ocorram
paralisações e prejuízos para a Administração Público; 6. Que seja realizado o cadastramento de todos os processos licitatórios no sistema SAGRES/LICON tempestivamente de modo em conformidade
com o Princípio da Transparência; 7. Que os Gestores da Prefeitura de Calumbi atendam as solicitações de informações enviadas pelas equipes de auditoria, mesmo que sejam para analisar despesas
custeadas com recursos federais, sob pena de ser configurado como embaraço à fiscalização, sujeito às penalidades previstas na Lei Estadual nº 12.600/2004. DETERMINOU 1. Que seja feito o
desmembramento do processo e encaminhamento cópia ao Tribunal de Contas da União dos subitens referentes às obras com Recursos da União: A2.1.2 (pois tem apontamento de despesa referente
à obras do OBJ1 e do OBJ5), e A2.1.4 (OBJ1) e A2.1.5.(OBJ5), além da comunicação de que há obra paralisada referente ao OBJ6. conforme relação: a) OBJ1 - Construção de escola padrão FNDE no
Sítio Bom Jesus Município de Calumbi; b) OBJ5 - Creche Tipo C Proinfância no Povoado de Roças Velhas; c) OBJ6 - Construção de conjunto habitacional de 20 casas erguidas no Povoado de Roças
Velhas. 2. Que a Coordenadoria de Controle Externo, por meio de seus órgãos fiscalizadores, verifique, nas auditorias/inspeções que se seguirem, o cumprimento das presentes determinações, zelando
pela efetividade das deliberações desta Casa.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)
(O Conselheiro Carlos Neves devolveu a presidência ao Conselheiro Dirceu Rodolfo)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO ADRIANO CISNEIROS
(Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo que passou a presidência ao Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
2110226-0 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS POR JOÃO FRANCISCO DE LIRA, ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, CONTRA O TEOR DO ACÓRDÃO TC Nº 2006/2021,
QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO TC Nº2057776-0, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA, EM RAZÃO DA NÃO ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS “LIXÕES” - PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
(Interessados: João Francisco de Lira)
(Adv. Felipe Augusto de Vasconcelos Caraciolo - OAB: 29702 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, CONHECEU dos Embargos de Declaração interpostos, e no mérito, NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)
(O Conselheiro Carlos Neves devolveu a presidência ao Conselheiro Dirceu Rodolfo)

(Relatoria Originária)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
2158992-6 - ADMISSÃO DE PESSOAL CONCURSO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessados: Paulo Henrique Saraiva Câmara)
(Voto em lista)
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A Segunda Câmara, à unanimidade, acatando a proposta de deliberação do relator, JULGOU LEGAIS as nomeações, objeto destes autos, concedendo, consequentemente, o registro dos respectivos atos dos
servidores listados nos Anexos I e II.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ ARCOVERDE FILHO
(Vinculado à Conselheira Teresa Duere)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
1852568-4 - AUDITORIA ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
(Interessados: Edson de Souza Vieira, Helder Breno Feitoza, Joseana de Oliveira Bento e Josembergue João Alves)
(Adv. Eduardo Henrique Teixeira Neves - OAB: 30630PE); (Adv. Eduardo Lyra Porto de Barros - OAB: 23468 PE); (Adv. Julio Tiago de Carvalho Rodrigues - OAB: 23610 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU IRREGULAR o objeto da presente auditoria especial. APLICOU MULTA ao Sr. Helder Breno Feitoza, multa no valor correspondente a 15% do limite legal vigente
na data do julgamento, em razão das irregularidades discriminadas nos considerandos e à Srª Roseana de Oliveira Bento, multa no valor correspondente a 5% do limite legal vigente na data do julgamento,
em razão da irregularidade discriminada nos considerandos.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

(Relatoria Originária)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
2051693-9 - ADMISSÃO DE PESSOAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessados: Ana Karoline Batista Ramos, Francisca Eliane Guedes da Silva e Francisco Ricardo Soares Ramos)
(Adv. Gustavo Paulo Miranda de Albuquerque Filho - OAB: 42868 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, acatando a proposta de deliberação do relator, JULGOU ILEGAIS as contratações por prazo determinado, negando o registro às pessoas relacionadas nos Anexos I a IX
da Nota Técnica de Esclarecimento. APLICOU MULTA, nos termos do artigo 73, inciso III, da Lei Estadual nº 12.600/04, ao Sr. Francisco Ricardo Soares Ramos, à Srª. Ana Karoline Batista Ramos e à Srª.
Francisca Eliane Guedes da Silva. DETERMINOU, com base no disposto no art. 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que o atual Prefeito do Município de Ouricuri, ou quem vier a sucedê-lo, adote as medidas
a seguir relacionadas, a partir da data de publicação desta Decisão, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso XII do art. 73 do citado Diploma legal: 1. Realizar levantamento das necessidades de
pessoal da Prefeitura, com intuito de realizar concurso público; 2. Quando da real necessidade de contratações temporárias, realizar seleção simplificada para a escolha dos profissionais a serem contratados,
obedecendo aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência; 3. Enviar a documentação relativa às contratações temporárias na forma e nos prazos estabelecidos pela Resolução TC nº 01/2015.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO W. HARTEN JÚNIOR
(Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo que passou a presidência para o Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
20100672-8 - GESTÃO FISCAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
(Interessado: Francisco Ricardo Soares Ramos)
(Adv. Gustavo Paulo Miranda E Albuquerque Filho - OAB: 42868 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU IRREGULAR o presente processo de Gestão Fiscal, responsabilizando: Francisco Ricardo Soares Ramos. APLICOU-LHE MULTA prevista no Artigo 74 da Lei
Estadual 12.600/04. DETERMINOU que o ITD da deliberação vertente seja acostado à prestação de contas de governo do exercício financeiro de 2018.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)
(O Conselheiro Carlos Neves devolveu a presidência ao Conselheiro Dirceu Rodolfo)

(Vinculado à Conselheira Teresa Duere)
PROCESSO ELETRÔNICO eTCE Nº
18100794-0 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
(Interessados: Geraldo Julio De Mello Filho, Maria Gleide Gomes Buonafina e Rafael Figueiredo Bezerra)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, EMITIU Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Recife a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Sr. Geraldo Julio de Mello Filho, relativas ao
exercício financeiro de 2017. DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura da Cidade do
Recife, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas: 1. Aperfeiçoar a previsão da receita total na LOA, estimando-a em valores condizentes
com a capacidade de arrecadação municipal, fundamentados nas expectativas de inflação e de crescimento da economia, ou outro fator relevante devidamente justificado. 2. Providenciar para que os
ordenadores de despesas dos diversos órgãos municipais, em especial o gestor da Secretaria de Saúde, aperfeiçoem os controles contábeis visando a reconhecer como despesas orçamentárias do exercício
os bens e serviços efetivamente contratados, inscrevendo em Restos a Pagar aquelas cujo pagamento ou liquidação não pôde se concretizar no próprio exercício, de maneira que eventuais falhas sejam
residuais, não alcançando montante expressivo a ser processado, no exercício seguinte, sob a rubrica de Despesa de Exercícios Anteriores (DEA). 3. Estudar as causas e implementar ações que visem à
reversão da tendência de diminuição da despesa municipal com investimentos. 4. Adotar medidas para que os créditos de curto prazo da Dívida Ativa sejam apurados adequadamente no Ativo Circulante
do Balanço Patrimonial, notadamente, os decorrentes do saldo da Dívida Ativa Tributária de curto prazo, registrada no Ativo Circulante, que permaneceu em R$ 146 milhões pelo terceiro exercício
consecutivo, evitando, assim, o dimensionamento errôneo do Ativo Circulante do município. 5, Providenciar para que as notas explicativas do Balanço Patrimonial evidenciem os critérios que fundamentaram
os registros de ajustes para perdas da dívida ativa no Ativo Não Circulante. 6. Para fins de apuração da Despesa Total com Pessoal (DTP), cuidar para que sejam deduzidos da receita corrente líquida os
valores recebidos de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais, conforme determina o § 16 do art. 166 da Constituição Federal. 7. Aperfeiçoar as estimativas de receita e despesa,
a fim de que a meta fiscal para o resultado primário constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias possa constituir-se em um referencial realista para a administração pública municipal. 8. Aprimorar as
estimativas acerca da dívida líquida fiscal do município, de forma que a meta fiscal para o resultado nominal constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias possa se constituir em um referencial realista para
toda a administração pública municipal. 9. Disponibilizar ao Conselho do FUNDEB a documentação comprobatória das despesas realizadas com os profissionais do magistério. 10. Encaminhar os
documentos e informações sobre o pagamento de obrigações previdenciárias ao RPPS objeto de parcelamento, nos termos da resolução deste Tribunal que rege a prestação de contas de governo.
RECOMENDOU, com base no disposto no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura da Cidade do Recife, ou a quem o suceder, que atenda as medidas a
seguir relacionadas: 1. Elaborar e adotar ações vinculadas à política pública educacional de forma que sejam alcançadas as metas do IDEB, em especial a do IDEB Anos Finais. 2. Procurar reverter o baixo
desempenho no IDEB de escolas municipais que estejam abaixo da média apresentada pelas demais escolas da própria rede de ensino público do Recife. 3. Melhorar a eficiência dos recursos públicos
aplicados na educação, espelhando-se em experiências de gestões de capitais brasileiras que, com número de matriculados similares ao Recife, obtiveram desempenho melhor na Prova Brasil, valendo-
se de um menor volume de dispêndio por aluno.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS FLÁVIO TENÓRIO DE ALMEIDA
(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
1722171-7 - AUDITORIA ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 e 2015
(Interessados: Brivaldo Jorge Santos Rodrigues Costa, Carlos José de Santana, Carlos José Vasconcelos Vitoriano de Mendonça, Carmélio Costa Câmara, Luiz Henrique Carvalho Simões de Melo)
(Adv. Ana Carolina Alves da Silva - OAB: 41704 PE); (Adv. Dimitri de Lima Vasconcelos - OAB: 23536 PE); (Adv. Walles Henrique de Oliveira Couto - OAB: 24224 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU IRREGULAR o objeto da presente Auditoria Especial, em relação ao ao Sr. Carlos José de Santana, Prefeito do Município de Ipojuca durante os exercícios
financeiros de 2014 de 2015, e em relação aos servidores Brivaldo Jorge Santos Rodrigues Costa, Médico, Luiz Henrique Carvalho Simões de Melo, Médico, e Carmélio Costa Câmara, Médico, DETERMINOU,
com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que o Prefeito do Município de Ipojuca , ou quem vier a sucedê-lo, adote as medidas a seguir relacionadas, a partir da data de publicação
desta Decisão, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado Diploma legal: 1. Instauração de procedimento administrativo com convocação dos servidores Brivaldo Jorge Santos
Rodrigues Costa, Médico, Luiz Henrique Carvalho Simões de Melo, Médico, e Carmélio Costa Câmara, Médico, com vistas à verificação de eventual falta de cumprimento da carga horária contratada pela
rede pública do Município de Ipojuca e apuração do valor da remuneração indevida relativa aos exercícios financeiros de 2014 e 2015, para o ressarcimento aos cofres públicos; 2. Encaminhamento da
documentação comprobatória do desfecho final dos procedimentos administrativos instaurados pela Prefeitura Municipal de Ipojuca em face dos servidores Brivaldo Jorge Santos Rodrigues Costa, Médico,
Luiz Henrique Carvalho Simões de Melo, Médico, e Carmélio Costa Câmara, Médico; 3. Instauração imediata de controle interno sobre a jornada de trabalho dos servidores do Poder Executivo local, a fim de
monitorar a devida contraprestação de serviços e se demonstrar, por documentação idônea, o cumprimento integral e efetivo da jornada trabalho, bem como adotar de forma tempestiva medidas administrativas
cabíveis em caso de descumprimento. DETERMINOU que as próximas equipes de Auditoria procedam a seu acompanhamento.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCOS NÓBREGA
(Vinculado ao Conselheiro Dirceu Rodolfo que passou a presidência para o Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
1920149-7 - DENÚNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO UNA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
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(Interessados: Aline Cordeiro Cavalcanti, André dos Santos Lima, Carlos Alberto de Almeida, Diego Jonh Bezerra do Nascimento, Gabriel Vasconcelos Pessoa, Glenda Ariadne Eduino Morier, Jasiel Batista
de Melo, Marília Alves Siqueira de Almeida, Maycon Alex Sobral Duarte, Michelly Lins do Nascimento, Nathalia Kallyne Avelino Galindo, Osmel Jesus Gonzalez Mayol, Rafael Felipe Gonçalves Batista, Rafaella
de Lima Lopes, Tiago Morais Cunha. Denunciante: Geraldo Marcondes Santos de Almeida; Denunciado: Débora Luzinete de Almeida Severo)
(Adv. Bernardo de Lima Barbosa Filho - OAB: 24201 PE); (Adv. Cinthia Rafaela Simões Barbosa - OAB: 32817PE); (Adv. Jamerson Luiggi Vila Nova Mendes - OAB: 37796 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU IMPROCEDENTE o objeto do presente processo de Denúncia. RECOMENDOU, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos
da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de São Bento do Una, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda a medida a seguir relacionada: 1. Adotar medidas de controle interno que
condicionem o pagamento após a correta liquidação da despesa.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)
(O Conselheiro Carlos Neves devolveu a presidência ao Conselheiro Dirceu Rodolfo)

(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
2210136-6 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSTOS PELO SR. ALVANILSON, EM FACE DO ACÓRDÃO TC 2022/2021, PUBLICADO EM 13/12/21, PROLATADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS TC Nº 1280046-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
(Interessado: Alvanilson Reis Pires)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, preliminarmente, CONHECEU do presente Embargos de Declaração e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO DIGITAL TCE Nº
2210204-8 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSTOS PELO SR. JULIO LOSSIO FILHO E PELAS SRAS. EMANUELA TEIXEIRA DE MEIRA DELMAESTRO E LUCIA CRISTINA GIESTA SOARES, EM FACE DO
ACÓRDÃO TC 2022/2021, PUBLICADO EM 13/12/21, PROLATADO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TC Nº 1280046-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
(Interessados: Emanuela Teixeira de Meira Delmaestro, Julio Lossio Filho, Lúcia Cristina Giesta Soares)
(Adv. Patricio Tadeu Feitosa Valgueiro - OAB: 42516PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, preliminarmente, CONHECEU do presente Embargos de Declaração e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

(Vinculado ao Conselheiro Carlos Neves)
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
20100447-1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
(Interessados: Bruno Ruan de Souza, Elidiane Fonseca de Santana, Johnnys Barbosa Salgado, José Dionísio da Silva, José Soares da Fonseca, Lucinda Maria Cordeiro, Maria Marques dos Santos Moura,
Ronaldo Melo da Silva, Severino Quirino de Amorim Filho)
(Adv. Gabriel De Andrade Lima - OAB: 38533 PE)
A Segunda Câmara, à unanimidade, JULGOU IRREGULARES as contas do Sr. José Soares da Fonseca, relativas ao exercício financeiro de 2019. APLICOU-LHE MULTA, prevista no Artigo 73 da Lei Estadual 12.600/04 inciso
III. JULGOU REGULARES as contas do Sr. Bruno Ruan de Souza, do Sr José Dionísio da Silva, da Sra. Lucinda Maria Cordeiro, relativas ao exercício financeiro de 2019. APLICOU MULTA individual prevista no Artigo 73 da
Lei Estadual 12.600/04 inciso I, à Sra Elidiane Fonseca de Santana e ao Sr. Severino Quirino de Amorim Filho. DEU QUITAÇÃO aos demais responsáveis citados neste voto pelas irregularidades analisadas neste processo.
DETERMINOU, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Salgadinho, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no
prazo indicado, se houver, a medida a seguir relacionada: 1. Regulamentar o art. 6º da Lei Municipal nº 384/2005 estabelecendo critérios objetivos para a concessão de gratificações aos servidores; 2. registrar no elemento
“Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização” os gastos realizados com a contratação de mão de obra para substituir servidores que executam atividades-fim do Poder Público e computar na despesa
total com pessoal; 3. realizar ampla pesquisa de mercado e composição de custos tanto no processo licitatório para aquisição de bens e serviços, quanto por ocasião da assinatura de termos aditivos de prazo, acostando ao
respectivo processo; 4. adotar preferencialmente o controle de frequência eletrônico dos servidores do município onde seja possível identificar o dia trabalhado, a hora de entrada e de saída, o nome e a matrícula;
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

RELATOR: CONSELHEIRO CARLOS NEVES
PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
22100084-7 - MEDIDA CAUTELAR - REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2021-
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021, OBJETO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRINDADE - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
(Interessados: Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, M A Empreendimentos, Claudio Campos Soares, Maria Renata Fernandes de Sousa Lins)
(Adv. Antonio Joaquim Ribeiro Junior - OAB: 28712 PE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, CONSIDERANDO os termos contidos no Pleito de Medida Cautelar ora apreciado; CONSIDERANDO, a inexistência, no presente feito do periculum in mora;
CONSIDERANDO que, em cumprimento à determinação contida na decisão monocrática proferida nestes autos, pela formalização de Auditoria Especial, o Chefe do Núcleo de Engenharia deste TCE informou
que tal processo já foi formalizado, sob o número 22100126-8”, HOMOLOGOU a decisão monocrática, indeferindo-se a medida cautelar pleiteada.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
22100072-0 - MEDIDA CAUTELAR - PROPOSTA PELA AUDITORIA DESTE TRIBUNAL EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS
PAGAMENTOS AINDA NÃO REALIZADOS EM FAVOR DA EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 08 ESCOLAS E 02
CRECHES NO MUNICÍPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
(Interessados: Ff Construtora, Fabio Queiroz Aragão)
(Adv. Elivalter Ribeiro De Aguiar - OAB: 49393 PE); (Adv. Walles Henrique De Oliveira Couto - OAB: 24224-DPE)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, CONSIDERANDO as defesas apresentadas; CONSIDERANDO o despacho técnico exarado pelo Núcleo de Engenharia; CONSIDERANDO que as informações prestadas
pelos defendentes não se revelaram, em seu conjunto, suficientes para afastar a existência de indícios de sobrepreço e superfaturamento os quais ensejaram a medida cautelar que determinou a suspensão
dos pagamentos à empresa contratada; CONSIDERANDO que a auditoria afirma haver outros indícios de desconformidades, além daqueles trazidos a este processo cautelar, pendentes de cognição
exauriente para serem quantificados; CONSIDERANDO a formalização do processo de auditoria especial TC nº 22100095-1 por conduto do qual será analisado, minudentemente, o contrato em apreço;
HOMOLOGOU a decisão monocrática que suspendeu os pagamentos decorrentes do contrato nº 067/2021 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe e a empresa FF Construtora
Eireli. DETERMINOU à Coordenadoria de Controle Externo: que os indícios suscitados sejam aprofundados no processo de Auditoria Especial TC nº 22100095-1, imprimindo-se a celeridade necessária, haja
vista a existência de pagamentos contratuais suspensos. Que seja dada ciência desta deliberação à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe e à empresa contratada, FF Construtora Eireli.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

PROCESSO ELETRÔNICO ETCE Nº
22100115-3 - MEDIDA CAUTELAR - PROPOSTA PELA AUDITORIA DESTE TRIBUNAL PARA QUE SE DETERMINE À PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU QUE SUSPENDA A CONSUMAÇÃO DA
DESPESA E OS FATOS GERADORES DE PAGAMENTO, TENDO EM VISTA INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES IDENTIFICADOS NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONVITE Nº 02/2022 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
(Interessados: Cia Da Construcao, Dario Uchikawa, Elcione da Silva Ramos Pedroza, Frazao Comercio e Servico Maiara da Silva Porfirio Brainer, Mega Gil, Rafaela Galdino da Silva, Thiago Ramalho Barbosa,
Wilton Jose Da Silva, (Procurador Habilitado: Raissa Bezerra Fernandes Martins)
(Voto em lista)
A Segunda Câmara, à unanimidade, CONSIDERANDO o teor do relatório de auditoria; CONSIDERANDO a informação prestada pela defesa de que o Convite nº 2/2022 foi anulado; CONSIDERANDO que a
despeito da publicação do ato de anulação do certame ter ocorrido apenas 45 dias após a sua respectiva edição, não há notícias da realização de pagamentos decorrentes do Convite nº 2/2022, HOMOLOGOU
a decisão monocrática. DETERMINOU, em seguida, o arquivamento do presente processo de medida cautelar, por perda de objeto.
(Excerto da ata da 11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara em 28/04/2022 – não válido para fins do disposto no artigo 77, § 4º LOTCE/PE)

ENCERRAMENTO

O Conselheiro Presidente, nada mais havendo a tratar, às 13h53m, declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Ézio Viana dos Reis, Secretário da Sessão da GEAT-NAS, lavrei a presente ata, que vai
subscrita pelo Senhor Presidente e demais membros da Segunda Câmara deste Tribunal. Auditório Conselheiro Fábio Corrêa, 1º andar, edifício Nilo Coelho/Sala de videoconferência online (Google Hangouts
Meet) em 28 de Abril de 2022. Assinados: Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, Carlos Neves, Alda Magalhães (Substituindo a Conselheira Teresa Duere), Ricardo Rios, Adriano Cisneiros, Luiz Arcoverde Filho,
Marcos Flávio Tenório de Almeida, Ruy Ricardo W. Harten Júnior, Marcos Nóbrega, presente, Dr. Guido Rostand Cordeiro Monteiro, Procurador.


