
 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

TRIBUNAL DE CONTAS 
 

PROCESSO T.C. Nº  0501736-1  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE 
(EXERCÍCIO DE 2004) 
INTERESSADO: SR. JOÃO PAULO LIMA E SILVA 
ADVOGADO:  
RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, MARCOS ANTÔNIO 
RIOS DA NÓBREGA  
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA  
PARECER PRÉVIO 
 
CONSIDERANDO que a aplicação na manutenção e desenvolvimento 
do ensino foi superior ao mínimo exigido, cumprindo o artigo 212 da 
Constituição Federal de 1988; 
CONSIDERANDO que houve a aplicação suficiente de recursos em 
ações e serviços públicos de saúde, atendendo ao preceito do artigo 77, 
§ 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 
CONSIDERANDO que a Prefeitura da Cidade do Recife, no exercício 
financeiro de 2004, respeitou a limitação constitucional relativa ao 
repasse de recursos ao Legislativo Municipal por meio de duodécimos; 
CONSIDERANDO o respeito ao limite de gastos com pessoal, estatuído 
na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), 
artigo 20, inciso III, alínea "a"; 
CONSIDERANDO que não foi contraída despesa que não pudesse ser 
integralmente cumprida até o final do exercício, em atendimento ao 
disposto no artigo  42 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
CONSIDERANDO que a remuneração dos agentes políticos, Prefeito e 
Vice-Prefeito, fixado por meio da Lei Municipal nº 16.814/2002, 
estiveram dentro dos limites preceituados pela Constituição da 
República;  
CONSIDERANDO que a dívida consolidada líquida ficou dentro do limite 
estabelecido pela Resolução nº 40/01 do Senado Federal;  
CONSIDERANDO que a análise sobre a regularidade do 
processamento das despesas será realizada na apreciação das 
prestações de contas do exercício financeiro de 2004 das Secretarias da 
Prefeitura, conforme a Constituição da República (artigo 71, inciso II, 
combinado com o artigo 75); 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, combinados 
com o artigo 75 da Constituição Federal, 
 
EMITIU a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, à 
unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 02 de abril de 2009, 
 
PARECER PRÉVIO, em que recomenda à CÂMARA MUNICIPAL DO 
RECIFE a APROVAÇÃO das contas do Prefeito, SR. JOÃO PAULO LIMA 
E SILVA, relativas ao exercício financeiro de 2004, de acordo com o 
disposto nos artigos 31, parágrafos 1º e 2º, da Constituição do Brasil, e 
86, parágrafo 1º, da Constituição de Pernambuco. 
Determinar que cópia do Inteiro Teor da Deliberação seja anexada aos 
Processos de Prestação de Contas das Secretarias de Finanças (TC nº 
0900544-4), Educação (TC nº 0900540-7), Saúde (TC nº 0900539-0), 
Planejamento (TC  nº 0900543-2) e Serviços Públicos (TC nº 0900542-
0), da Prefeitura da Cidade do Recife. 
Mar/MCM 


