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INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO 
34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 19/05/09 
PROCESSO TC Nº 0201132-3 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, 
RELATIVA EXERCÍCIO FINANCEIRO 2001  
RELATORA: CONSELHEIRA TERESA DUERE 
PRESIDENTE: CONSELHEIRO ROMÁRIO DIAS 

 

RELATÓRIO 

 

 Cuidam os autos da prestação de contas da PREFEITURA 
DA CIDADE DO RECIFE, relativa ao exercício financeiro de 2001, 
que teve como Prefeito, o Sr. João Paulo Lima e Silva.  
 Constam nos autos, além dos documentos probantes: 
a) relatório preliminar de auditoria de fls. 284/299, cujo 

responsável foi o Sr. João Paulo Lima e Silva; 
b) Prestação de Contas das seguintes Secretarias: Comunicação 

Social, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Turismo e 
Esportes, Governo, Secretaria de Cultura, Política e 
Assistência Social, Assuntos Jurídicos, Finanças, Educação 
e da Governadoria Municipal. 

c) Defesa, em conjunta, de fls. 415/477,acompanhada dos 
documentos de fls. 478/ 2030  apresentada pelos seguintes 
interessados : João Paulo Lima e Silva, José Múcio 
Magalhães de Souza, Romeu Neves Batista, Ana Maria de 
Farias Lira, José Audísio Costa, Romero Hamilton de 
Carvalho Bezerra, Reginaldo Muniz Barreto, João Roberto 
Costa do Nascimento, Fernando Duarte da Fonseca, Hélio 
Constantino da Silva, Tânia Barcelar de Araújo, Maurício 
Rands Coelho de Barros, Lygia Maria Veras Falcão, Edla de 
Araújo Lira Soares, Sávio Assis de Oliveira e  Paulo André 
Leitão. 

d) Nota Técnica de Esclarecimento de fls. 2032/2039; 
e) Defesa do interessado João Paulo Lima e Silva de         

fls. 2045/2051; 
f) Parecer do Ministério Público de Contas n47/2009, da lavra 

do auditor das contas públicas Geovani Lapenda, com o de 
acordo da Procuradora Geral Adjunta, Dra. Eliana Lapenda, 
opinando no sentido de que as irregularidades encontradas 
pela equipe de auditoria, maculam a presente prestação de 
contas; 

g) Nota Técnica de Esclarecimento de fls. 2083/2085. 
 É o relatório. 
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VOTO DA RELATORA 

 

 Preliminarmente, gostaria de trazer à lume as 
considerações feitas pelo Nobre Conselheiro Valdecir Pascoal 
ao julgar o Processo TC 0402452-7 relativo à Prefeitura da 
Cidade do Recife, cujos termos ora transcrevo: 

 “De observar que este Tribunal apreciará as referidas 

contas do Chefe do Poder Executivo e emitirá um Parecer Prévio 

sobre aspectos gerais da gestão da Prefeitura - que competem 

diretamente ao Prefeito -, e não sobre o processamento das 

despesas especificamente, porquanto o Chefe do Executivo 

Municipal não foi ordenador de despesas. O aludido Parecer 

Prévio, posteriormente, será enviado à Câmara Municipal para 

fins de julgamento, em similitude com o tratamento da ordem 

legal dispensado às contas prestadas anualmente pelos 

Governadores de Estado e Presidente da República, julgadas 

respectivamente pelas Assembléias Legislativas e Congresso 

Nacional após a emissão de Parecer Prévio pelo correspondente 

Tribunal de Contas (Constituição da República, art. 31, § 2º e 

art. 71, inciso I c/c art. 75). 

 Com efeito, foi desentranhada dos presentes autos a 

documentação relativa às Prestações de Contas de Secretarias 

da PCR, que esta Corte de Contas julgará diretamente em 

processo próprio de prestações de contas de cada Secretaria. A 

Constituição da República (art. 71, inciso II, c/c 75) atribui 

aos Tribunais de Contas competência para julgarem as contas 

dos demais responsáveis por recursos públicos. Também 

desentranhada dos autos, para ser apreciada nos aludidos 

processos de prestações de contas das Secretarias, cópia da 

Defesa apresentada no presente Processo de Prestação de Contas 

da PCR, pois contém alegações de vários Secretários e 

ordenadores de despesas em relação a pontos dos Relatórios 

sobre as Prestações de Contas das Secretarias.” 

 

 Neste Sentido, entendo que, seguindo o mesmo 
raciocínio, após o julgamento do presente processo devem ser 
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 DCM informar quais as fls. que irão 
compor cada processo. 

 Por sua vez, compulsando os autos, observo que após a 
apreciação das defesas apresentadas pelo ex-Prefeito, foram 
ratificadas pela equipe de auditoria a existência de duas 
irregularidades: 
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a) A primeira relativa à aplicação do percentual exigido 
pela saúde, bem como pelo fato das despesas não terem 
sido efetuadas pelo fundo municipal de saúde. 

b) A segunda relativa à aplicação do percentual de 23,26% na 
Manutenção e no desenvolvimento do ensino. 
Ocorre que estas duas irregularidades estiveram presentes 

no julgamento da prestação de contas do exercício de 2003 – 
Processo TC nº 0402452-7, tendo o Ministério Público de 
Contas, através do Procurador Cristiano Pimentel, emitido 
pronunciamento na sessão de que ditas irregularidades, não 
seriam suficientes para macular as contas, razão pela qual a 
mim me parece que, em nome da segurança jurídica, deve-se 
adotar o mesmo entendimento. 

 Isso posto,  
 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, art. 212), vez que deu-se 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 se aplicando 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 art. 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, 71, inciso I, 
e c/c artigo 75 da Constituição Federal, 

 Voto pela emissão de Parecer Prévio recomendando à 
Câmara Municipal do Recife a aprovação, com ressalvas, das 
contas do Prefeito, Sr. João Paulo Lima e Silva,  relativas ao 
exercício financeiro de 2001, de acordo com o disposto nos 
artigos 31, §§ 1º e 2º, da Constituição do Brasil, e 86, § 1º, 
da Constituição de Pernambuco. 

 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), 
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 Julgo regulares, com ressalvas, as contas do 
Ordenador de Despesas, Sr. João Paulo Lima e Silva, dando-lhe, 
em conseqüência, quitação. 

 Outrossim, determino 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. 
______________________________________________________________ 
CONSELHEIRO CARLOS PORTO 
 
 Quero apenas deixar registrado, como já tive 
oportunidade em sessão passada de fazer um registro com 
relação à Prefeitura de Olinda, porque é lamentável sob todos 
os aspectos, que uma Prefeitura de capital, uma Prefeitura da 
Cidade do Recife, uma cidade que o índice de analfabetismo 
talvez ainda seja alto, que existe carência de crianças em 
escolas, que a Prefeitura do Recife tenha sua prestação de 
contas aprovada, com ressalvas, por problemas na educação. É 
uma matéria que consta da Constituição a aplicação de 25%. Num 
país que nós vivemos é uma aplicação mínima deveria ser muito 
mais. Com artifício, com somas de despesas diversas é que se 
chega a 23%. É lamentável que o Tribunal de Contas esteja 
aprovando uma conta numa situação dessa. 
 Quero deixar registrado que vou votar favorável a 
aprovação desta conta com o valor de 23%. Agora, qualquer 
conta que vier com menos de 23%, antecipadamente, já digo que 
vou me pronunciar contrário a aprovação dessas contas. 
Acompanho a Conselheira, com a ressalva relacionada ao 
problema da não aplicação dos 25% em educação, como também, a 
não aplicação em saúde. 
______________________________________________________________  
CONSELHEIRO ROMÁRIO DIAS 
  
 Só por uma questão de esclarecimento, entendi que o 
Conselheiro Valdecir Pascoal isenta o Prefeito apenas no caso 
da educação e saúde e não em outros casos. 
 
______________________________________________________________ 
CONSELHEIRA TERESA DUERE 
 
 A questão é a seguinte: o Prefeito não é Ordenador de 
Despesas. Os Ordenadores de Despesa geralmente são os 
Secretários, os Secretários Executivos, ou a quem ele delegar. 
O que acontece é que na prestação de contas da Secretaria o 
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Prefeito não pode ser responsabilizado por essa despesa, então 
o que se julga nas contas de um gestor como Prefeito ou 
Governador? Julga a gestão como um todo, se essa gestão 
obedeceu aos princípios constitucionais, por exemplo. Nós 
vemos que chegou perto, mas, infelizmente, nós vimos a de 
2003, estamos votando agora a de 2001 e posso adiantar, até 
como relatora das contas de 2008, que não chegou a 25%, nem a 
15% na saúde. Agora, não vou adiantar uma votação que ainda 
está sendo analisada em relação a 2008, mas eu concordo 
plenamente com o Conselheiro Carlos Porto, porque não é uma 
questão de 2% a mais ou de 1% a menos. A questão básica é que 
educação e saúde não é prioridade como política pública. Essa 
que é a grande questão, porque os governantes não têm na sua 
gestão a política pública de saúde e educação como prioridade. 
______________________________________________________________  
PROCURADOR DR. RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS 
 
 Concordando também com V.Exa., mas só uma observação. 
Como a prestação de contas de 2003 já foi julgada e adotado 
este mesmo entendimento realmente não daria para utilizar a de 
2003 como precedente de um fato passado. Agora, nas prestações 
de contas futuras acredito que mesmo se for mantido o 
percentual de 23% o julgamento deveria ser pela rejeição, uma 
vez que estaria demonstrado um profundo desprezo pelas 
recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco. Então, não havendo, pelo menos uma evolução desse 
percentual de 23%, uma aproximação do percentual 
constitucional de 25%, acho que não podemos firmar uma 
jurisprudência no sentido de que já que entendemos que os 23% 
é uma diferença pequena então, em prestações de contas futuras 
se aparecer 23%, novamente, ainda manter o mesmo entendimento. 
Pelo relatório entendi que era uma prestação de contas 
anterior, mas se estivéssemos tratando de uma prestação 
posterior ao julgamento, já julgado e feita a recomendação de 
que houvesse um aumento no percentual se chegar a 24,5% ou a 
24,7% acho que podemos concordar, porque está sendo 
demonstrado um esforço para se cumprir o que o Tribunal de 
Contas determinou. Agora mantido o mesmo percentual, acho que 
não podemos estipular 23% daqui para frente. Eu não aceito, se 
não evoluir, não houver uma aproximação, acredito que os 
próximos julgamentos devem ser pela irregularidade das contas. 
______________________________________________________________     
CONSELHEIRO ROMÁRIO DIAS: 
 
 Eu vou somente acrescentar um ponto. É que eu tenho 

acompanhado de perto, tenho lido bastante sobre 02 projetos, e 
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agora já tem mais de 50 na Câmara Federal, que trata sobre 
vagas para as universidades, concurso público, etc. Uns 
defendem que as vagas devem ser para pessoas de cor e índio, e 
outros, para pessoas pobres, inclusive, num debate que eu vi 
na Câmara Federal, um debate misto entre a Câmara e o Senado, 
um dos debatedores, que defende que seja para as pessoas 
pobres que escolheram a escola pública para aprender, dizia 
assim: “Como você vai colocar cor?” Ele colocou até o caso do 
Ministro Joaquim Barbosa. “O filho dele terá vaga de um branco 
que era pobre ou que estudou na escola pública?” Por isso que 
eu queria, no meu voto, concordar plenamente com o que diz 
Carlos Porto, com o que diz Teresa Duere, com o que diz o 
Ministério Público de Contas, mas, demonstrando sempre o 
seguinte: nós temos que melhorar a escola pública, pois só 
através dela, e eu estudei em escola pública, tenho certeza 
que Carlos Porto, Teresa Duere também estudaram, não sei se 
ainda Dr. Ricardo Alexandre pegou escola pública de qualidade. 
No Ginásio Pernambucano, os professores eram catedráticos; 
tinha a Escola Pinto Júnior e tantas outras que tinham alto 
nível. A pessoa para estudar nelas realmente teria que fazer 
um teste, depois tinha um exame de admissão para ir para o 
ginásio, e assim por diante. Mas, eu voto com Vossa 
Excelência. 

______________________________________________________________ 
O CONSELHEIRO CARLOS PORTO VOTOU DE ACORDO COM A RELATORA. O 
CONSELHEIRO PRESIDENTE, TAMBÉM, ACOMPANHOU O VOTO DA RELATORA. 
PRESENTE O PROCURADOR DR. RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS. 
MAM/MV/ACS 


