
 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

TRIBUNAL DE CONTAS 
 
 
 
PROCESSO T.C. Nº 0201132-3 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, 
(EXERCÍCIO DE 2001)  
INTERESSADO: Sr. JOÃO PAULO LIMA E SILVA 
RELATORA: CONSELHEIRA TERESA DUERE 
ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA 
DECISÃO T.C. Nº 0472 /09 
 
CONSIDERANDO que a aplicação na manutenção e desenvolvimento 
do ensino foi inferior ao mínimo exigido - percentual de 25% das receitas 
resultantes de impostos e transferências no exercício financeiro de 2003 
(preceituado na Carta Magna, artigo 212), uma vez que se deu em 
23,26%, contudo essa irregularidade não é suficiente para emissão de 
Parecer pela rejeição das contas, posto que o percentual aplicado se 
aproxima do mínimo determinado, segundo entendimento desta Corte e 
os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como  
aplicando-se a interpretação sistemática do ordenamento jurídico; 
CONSIDERANDO que, no exercício financeiro de 2001, houve a 
aplicação insuficiente do produto da arrecadação de impostos em ações 
e serviços públicos de saúde, não sendo atendido o preceito do artigo 
77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
embora o percentual aplicado tenha se aproximado muito do mínimo 
legal, e que os recursos não foram aplicados unicamente por meio do 
Fundo Municipal de Saúde, falha, no entanto, de índole meramente 
formal; 
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), 
 
DECIDIU a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, à 
unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 19 de maio de 2009,              
 
Julgar REGULARES, COM RESSALVAS, as contas do Ordenador de 
Despesas, Sr. João Paulo Lima e Silva, relativas ao exercício financeiro 
de 2001, dando-lhe, em conseqüência, quitação. 
Outrossim, determinar que sejam desentranhados dos autos todos os 
documentos relativos às prestações de contas das Secretarias da 
Prefeitura da Cidade do Recife, para serem formalizados processos 
específicos para cada Secretaria, devendo o Departamento de Controle 
Municipal - DCM informar quais as folhas que irão compor cada 
processo. 
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