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INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO 
38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 26/05/2011 
PROCESSO TC Nº 0301516-6 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, RELATIVA AO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002 
RELATOR: CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO RICARDO RIOS PEREIRA 
PRESIDENTE: CONSELHEIRO JOÃO CARNEIRO CAMPOS 
 

RELATÓRIO 

 
Prestação de contas da Prefeitura da Cidade do Recife, 

referente ao exercício financeiro de 2002, responsável João Paulo 
de Lima e Silva e outros. 

Consta dos autos Relatório de Auditoria, Defesa conjunta dos 
interessados e Nota Técnica de Esclarecimento. 

A Nota Técnica aceitou a maior parte dos argumentos da defesa 
afastando o que de início foi glosado como irregularidades. Assim, 
enfrentaremos apenas os pontos remanescentes. 

Passemos aos pontos. 
-Falta de planejamento por parte da Secretaria de Cultura, 

resultando em dispensa indevida de licitação; 
-Descumprimento do limite mínimo nas ações e serviços de 

saúde. O percentual não aplicado importou em 1,35%; 
-Adoção do empenho por estimativa em despesas cujo montante 

não se pode estimar; 
-A Administração não repetiu o Convite nº 13/02 para aquisição 

de passagens, uma vez que não foi atingido o mínimo de três 
participantes; 

-Na Concorrência nº 006/02 para aquisição de livros didáticos 
houve restrições que no entender da auditoria se mostraram 
injustificadas; 

-Prestação de contas de diárias com falhas de procedimento; 
-Comprovação de despesas mediante notas fiscais com data 

limite para sua emissão expirada; 
-As despesas na aplicação e manutenção do ensino ficaram 0,24% 

abaixo do limite mínimo, após a auditoria aceitar parte dos 
argumentos da defesa. 

A Nota Técnica de Esclarecimento não aceitou os argumentos da 
defesa relativos às obrigações previdenciárias, notadamente pela 
ausência de elementos probatórios. Na verdade cuidaram de despesas 
com prestadores de serviços cujas contribuições previdenciárias 
deixaram de ser descontadas na fonte. Importou, segundo tabela. Às 
fls. 1878 em R$ 20.261,60.   

É o relatório. 
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VOTO DO RELATOR 

 
Para uma prestação de contas do porte da Cidade do Recife 

entendo que apenas três pontos resultantes da apreciação da defesa 
merecem destaque: 1,35% a menor das receitas vinculadas a saúde; 
0,24% a menor na manutenção e desenvolvimento do ensino e 
obrigações previdenciárias não descontadas dos prestadores de 
serviços. 

Considero que os dois percentuais (1,35% e 0,24%) não 
aplicados, respectivamente na saúde e na educação são residuais e 
dentro de uma faixa de tolerância razoável, especialmente quando é 
considerada a prestação de contas como um todo. 

A defesa reconheceu a ausência dos descontos previdenciários. 
Todavia, ressaltou que foi um problema pontual na Secretaria de 
Educação, envolveu pequenos prestadores de serviços autônomos (os 
descontos giraram em torno de R$ 200,00) e que isto se deveu a uma 
falha do sistema, que já no exercício seguinte foi solucionado. 
Esclareceu ainda que a Prefeitura não assumiu o ônus desse débito. 

Ante o exposto, 
Considerando o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, 

combinados com o artigo 75 da Constituição Federal,  
     Voto pela emissão de Parecer Prévio recomendando à Câmara 
Municipal de Recife a aprovação, com ressalvas, das contas do 
Prefeito, Sr. João Paulo Lima e Silva, relativas ao exercício 
financeiro de 2002, de acordo com o disposto nos artigos 31, 
parágrafos 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), 

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

 
O CONSELHEIRO LUIZ ARCOVERDE FILHO VOTOU DE ACORDO COM O RELATOR. 
O CONSELHEIRO PRESIDENTE, TAMBÉM, ACOMPANHOU O VOTO DO RELATOR. 
PRESENTE O PROCURADOR DR. RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS. 
PH/ACS. 
 


