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CÂMARA MUNICIPAL DO SURUBIM
CASA EUCLIDES MOTA

Surubim, () '?> / ~ de 20] 2
Oficio GP nO S 1; /2012

Senhora Presidente:

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa
Excelência o resultado do Julgamento feito pela Câmara Municipal de Surubim, em
relação ao Processo T.C. n° 0540096-0 das Contas da Prefeitura Municipal de Surubim
Exercício 2004 do ex prefeito Humberto da Mata Barbosa

Cumpre esclarecer, que a Câmara Municipal Rejeitou por 09 (nove) votos a "O"
(zero), as recomendações e o Parecer Prévio do TCEIPE., nos autos do Processo supra
citado tudo conforme as razões e considerações anexas, Parecer n° OS/20]2 feito pela
Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, aprovado pelo Plenário e, do mesmo
modo, as referidas Contas.

Assim, rejeitado o Parecer do TCE, este órgão deliberativo e com poderes para
tanto, entendeu pela APROVAÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SURUBlM EXERCICIO 2004, concluindo após, pela apresentação do Projeto de Decreto
Legislativo nO003/2012.

anexa, renovo na oportunidadeCom as razões e a documentação
• votos de apreço e de distinta consideração.
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CAMARA MlJNJCIPAL DO SlJRUBIM
CASA EUCLIDES MOTA

Surubim ')3 10'1/2012

Oficio GP nO03912012
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limo Sr
Humberto da Mota Barbosa
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Cumprimentando,o cordialmente, sirvo-me do presente
para informar que, encontra-se nesta Casa para apreciação e votação, a
Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Surubim, referente ao Exercício
de 2004 - Processo TC n° 0540096-0 '"- Acórdão TC n° 997/11 publicado no
0.0. E. em 20.12.2011, tendo como gestor municipal à época, Vossa Senhoria

Assim sendo, conforme disposições contidas no artigo 5°,
inciso LV da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento
Interno da Câmara, fica Vossa Senhoria notificado a partir desta data, para
apresentar a DEFESA que entender necessária.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo na
oportunidade, votos de distinta consideração .

QI)
~)J

FABRICIO GONÇALVES DE BRITO
PRESIDENTE

limo Sr.

Humberto da Mota Barbosa
Fazenda Lembrança - Lagoa da Vaca
Surubim PE

Av, Monsenhor Luiz Ferreira Lima SIN
Site: Camaradesurubim .pe.gov.br

"

Fone: (081) 3634,1562
Fax: (081) 3634,1575
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Exmo. Senhor Pres.idente da câmara Mun.icipal.de Surub.im

Defesa
ACÓRDÃO T.C. N° 997/11
PROCESSO TCE - PE N° 0540096-:-0
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM,.
EXERCíCIO DE 2004

HUMBERTO DA MOTA BARBOSA, Ex-Prefeito do Município de Surubim
no exercício de 2004, tendo sido regularmente citado para
apresentar a sua defesa referente ao Acórdão T.C. de
N099"'/11, e o respectivo Parecer Prévio do Processo TC N°
0540096-0, referente à Prestação de Contas da Prefeitura de
Surubim no exercício de 2004, vem, apresentar a sua defesa
escrita nos termos dos fatós e fundamentos a seguir
descritos:

1. PRELIMINARMENTE

o Tribunal de Contas de Pernambuco - TCE - PE ao julgar as
contas do Gestor da Prefeitura Municipal de Surubim,
exercício 2004, Senhor Humberto da Mota Barbosa, rejeitou as
refe~idas contas apenas sobre a motivação de um único
considerando, conforme consta no Acórdão e Parecer Prévio
enviado à câmara de Vereadores.
Vejamos que mesmo Surubim sendo um Município de porte médio
no nosso estado, apenas uma suposta irregularidade motivou a
apreciação negativa das contas por parte do TCE - PE.

A única motivação foi o " CONSIDERANDO despesas .indev.idascom
serv.iços de aterro e drenagem em terreno part.icul.ar, no
montante de R$ 209.151,00", ou seja, o TCE - PE entendeu que
houve gastos da municipalidade em propriedade particular, não
acat&ndo os argumentos da defesa apresentados provando a área
ser de propriedade do Município de Surubim.

Provaremos á seguir que o TCE - PE falhou ao não
as provas apresentadas, analisando as contas
equivocada, recomendando à câmara Municipal
desaprovação, cabendo ao Poder Legislativó repara
injustiça e ilegalidade.
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A Câmara Municipal no desempenho de sua função constitucional
de Julgar o Parecer Prévio do Tribunal de Contas tem o poder
Dever. de reparar injustiças e interpretações equivocadas da
Cort~ de Contas, havendo a necessidade no caso em análise de
reformulação do AcÓrdão T.c.no 674/11 e do seu Parecer
Prévio.

2. ANÁLISE DO CONSIDERANDO QUE MOTIVOU A RECOMENDAÇÃO DA
REJEIÇÃO DAS CONTAS:

1 _ "CONSIDERANDO despesas indevidas com serviços de aterro e
drenagem em terreno particular, no montante de R$ 209.151,00"
Conforme assentado no próprio Relatório .de Auditória
constante nos Autos do Processo n° 0540096-0, a única suposta
irregularidade que subsistiu à. defesa foi em relação a obra
de e. drenagem. do Parque Nelson Barbosa, área denominada "
Lagoa da Cabaceira".
Ocorre que apresentamos à defesa junto ao TCE - PE o Decreto
Municipal 14/69 que. prova que a área foi desapropriada em
favor da municipalidade, sendo incontestável que a localidade
pertence ao Município de Surubim.

Caso esta área não pertencesse ao Município de Surubim a
mesma já teria sido ocupada pelos supostos proprietários que
não deixariam de realizar intervenções em área nobre.

Provamos que a área havia sido desapropriada desde o ano de
1969, não tendo qualquer uso particular por parte de qualquer
terceiro interessado. Apenas o Município realizou
intervenções urbanísticas e melhoramentos para uso comum
durante todos estes anos, mas mesmo assim o TCE - PE, não
resguardando o interesse público, questiona a propriedade da
área por parte da municipalidade.

Alega o TCE PE, com
propriedade só poderia ser
registro regular no cartório

excesso de formalismo, que a
considerada pública se houvesse
de imóveis do Município.

sabemos que a legislação prever este
garantir a propriedade, mas também sabemos

pressuposto para
que os municí~
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muitas vezes não têm o registro em cartório de boa parte de
seus imóveis, sem que haja questionamentos por parte do TCE _
PE.

Existiu boa fé na execução das obras em uma área
historicamente pertencente ao Município de Surubim, sendo de
domínio público o entendimento e uso da área por parte da
coletividade, sem que qualquer oposição dos supostos
proprietários fosse realizada durante todos estes anos.

o Gestor teve intenção de urbanizar área degradada no centro
da cidade e que poderia ser melhor aproveitada com a formação
de um parque, que até. denominação possuía,. ou seja Parque
Nelson Barbosa ..

Portanto, a Câmara de Vereadores que é o Órgão responsável
pelo julgamento das contas do Gestor da Prefeitura, tem
condições de apurar o fato com mais clareza devido os
VereRdores conhecerem a realidade do Município e poderem
confrontar a veracidade dos argumentos apresentados.

Volto a afirmar que a área não era privada, pertence ao
Município deSurubim e o fato pode ser atestado pelo Decreto
de desapropriação n° 14/69, e o mais .importante é que os
Vereadores podem comprovar, que desde 1969, nunca houve posse
por particular na localidade.

3. NÃo EXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE, DOLO E MÁ-FÉ:

Nobres Vereadores analisem que nos Autos do processo da
prestação de contas de Senhor Humberto da Mota Barbosa não há
apontamento de qualquer conduta que represente ação dolosa de
improbidade administrativa.

o Acórdão n° 997/11 e o Parecer Prévio
Municipal não aponta nota de improbidade
parte do Gestor.

enviado à Câmara
administrati va por

Normalmente quando há conduta dolosa ou de má-fé do Gestor
das contas municipais, o TCE - PE recomenda a rejeição das
contas e aponta nota de improbidade, além de enviar os autos
do Processo para o Ministério Público Estadual tomar as
providência penais e cíveis cabíveis.
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Vejamos que nada disto Ocorreu:pelo fato de não "ter havido
má-fé ou dolo por parte do. Gestor, não. sendo justo que o
mesmo tenha suas contas rejeitadas pela Câmara.

.Gestores que não respeitaram"limites"constitucionais e não
realizaram recolhimentos para a previdência social em valores
altíssimos, tiveram suas contas aprovadas com ressalvas
conforme apresentamos abaixo.

A Jurisprudência do TCE - PE é de não rejeitar contas do
Gestor, mesmo que tenha realizado erros formais, desde que
não tenha havido má-fé ou dolo na sua conduta, o que foi o
caso do Gestor da Prefeitura de Surubim, exercicio 2004.

"PROCESSO T.C. N° 09.60075-9
PRESTAÇÃODE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. DE JOÃO
ALFREDO (EXERCÍCIO DE"2008)
INTERESSADA: Sra. MARIA SEBASTIANADA CONCEIÇÃO
ADVOGADOS: Drs.. JOSÉ ALBÉRICO BATISTA - OAB/PE N°
5.867, HENRRIQUECÉSAR FREIRE DE OLIVEIRA - OAB/PE N°
22.508, WALLES HENRRIQUEDE OLIVEIRA COUTO - OAB/PE
N° 24.224 E OSMARXAVIER ASSUNSSÃO- OAB/PE N° 24.218
RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, RUY RICARDO W.
HARTENJÚNIOR
ÓRGÃOJULGADOR: SEGUNDACÂMARA
DECISÃO T.C. N° 0730/ 11

'Ii~
I

CONSIDERANDO que as despesas totais com pessoal
alcançaram o percentual de 56,25%, descumprindo o
limite estabelecido pelo artigo 20, inciso 111,
alinea "ali, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que
determina ao Poder Executivo Municipal a aplicação
maX1ma de 54% da Receita Corrente Liquida com
pessoal;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso
11, combinados com o artigo 75, da Constituição
Federal e no artigo 59, inciso 11, da Lei Estadual~

4
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as contas
Sebastiana
quitação.

12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de contas do
Estado de Pernambuco),DECIDIU a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do
Estado, à unanimidade, em sessão ordinãria realizada
no dia 02 de junho de 2011,
Julgar REGULARES, COM RESSALVAS,
Ordenadora de Despesas, Sra. Maria
Conceição, dando-lhe, em consequência,

•
Rã contradição no ACÓRDÃOT. C. N° 997/11 do TCE - PE que
opina pela rejeiçãO das Contas da Prefeitura de Surubim,
exercício 2004, uma vez que aprova contas de outra Prefeitura
que realizou conduta muito pior de que apenas erros formais

Até quando os valores não recolhidos ao RGPS são muito
volumosos o Tribunal de Contas não tem se .posicionado pela
rejeição das contas por este motivo:

"PROCESSO T.C. N° 0960075-9
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JoÃO

ALFREDO (EXERcíCIO DE 2008)
INTERESSADA: Sra. MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADOS: Drs. JOSÉ ALBÉRICO BATISTA - OAB/PE N°
5.867, HENRRIQUE CÉSAR FREIRE DE OLIVEIRA - OAB/PE N°
22.508, WALLES HENRRIQUE DE OLIVEIRA COUTO - OAB/PE
N0 24.224 E OSMARXAVIER ASSUNSSÃO - OAB/PE N° 24.218
RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCíCIO, RUY RICARDO W.

HARTEN JÚNIOR
ÓRGÃOJULGADOR: SEGUNDACÂMARA
DECISÃO T.C. N° 0730/ 11

5

de cargos temporãrios em
de pessoal concursado

de vaga existente;
de cobrança de débito

CONSIDERANDO a ocupação
detrimento da nomeação
habilitado ao preenchimento
CONSIDERANDO a ausência
imputado pelo TCE/PE;CONSIDERANDO a ausência de controles capazes de
demonstrar a. correta destinação dos gastos com
combustíveis, lubrificantes, dentre outros produtos
automotivos;
CONSIDERANDO que as despesas totais com pessoal
a1-cançaram o percentual de 56,25%, descumprindo o
l~te estabelecido pelo artigo 20, inciso 111,
a1inea "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal, que
determina ao poder Executivo Municipal a aplicaçãof!Y

•
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do percentual de gastos
imposto pela Lei
bem como tendentes

a não contabi~ização e
de contribuições patronais

devidas ao :INSS, no va~or

máxima de 54% da Receita Corrente Líquida com
pessoal;
CONS:IDERANDO
reco~himento
servidores
656.959,8~;
CONSIDERANDO as irregularidades passíveis
determinação, relacionadas à incorreção
demonstrativos contábeis;
CONS:IDERANDO a verificação de prorrogações indevidas
de contratos em detrimento da rea~ização do devido
procedimento ~icitatório, evidenciada pe~o não
enquadramento dos objetos como serviços de prestação
continuada;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso
11, combinados com o artigo 75, da Constituição
Federal e no artigo 59, inciso 11, da Lei Estadual n°
12,600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco),
DECIDIU .a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do
Estado, à unanimidade, em sessão ordinária realizada
no dia 02 de junho de 2011,
Ju~gar REGULARES, COM RESSALVAS, as contas
Ordenadora de Despesas, Sra. Maria Sebastiana
Conceição, dando-lhe, em consequência, quitação.
Determinar a Administração Municipal tome as medidas
cabíveis
tendentes à adequação
pessoal ao limite
Responsabilidade Fiscal,
garantir a:
1) regularidade na contabilização e reconhecimento
das contribuições previdenciárias no exercício de sua
competência;
2) realização de planejamento das contratações e suas
prorrogações, de modo a possibilitar a prática do
regular procedimento licitatário;
3) regularidade das admissões e contratações
temporárias de pessoal, pela estrita observância das
limitações constitucionais e infraconstitucionais;
4) efetiva cobrança de débitos imputados em decisões
deste Tribunal;
5) adoção de controles capazes de demonstrar a
correta destinação dos gastos com combustíveis,
lubrificantes, dentre outros produtos automotivos.

•

•



Por fim, - que cópias db Relatório de Auditoria e do
Inteiro -_Teor da --Delibera-ção _sejam-encaminhadas à
Receita-. Federal do Brasil e ao Ministério Público de
Contas. para- po.sterior_. envio ao Ministério público

-Federal,-dando ciência das irregularidades envolvendo
o -não repasse de contribuições - devidas ao -Regime
Geral de Previdência Social, como tallibém para que dê
ciência _ao Ministério Público comum .dos fatos
atinentes à contratação de pessoal temporãrio para
determinadas atividades, quando -hã concursados
aprovados em concurso ptililico -aguardando nomeação
para cargos que contemplam aquelas mesmas
atividades."•

- --.- 1': _
,-

E ainda mais recentemente:

DE CONTABILIZAÇÃO E

DE PREVIDÊNCn 'OCr
.' 7

VISTOS, RELATADOSE DISCUTIDOS OS AUTOS DO PROCESSO
T. C. N. 1030088-0 ACORDAM, À UNANIMIDADE, OS
CONSELHEIROSDA SEGUNDACÃMARADO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO, NOS TERMOSDO VOTO DO RELATOR, QUE INTEGRA
O PRESENTE- ACÓRDÃO,
CONSIDERANDO-QUE NÃO FOI INSTITUíDO DE FATO UM
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO MUNIcíPIO, EM
DESCONFORMIDADECOMO PREVISTO NOS ARTIGOS 31 E 74 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ARTIGO 59 DA LEI DE
RESPONSAB!LIDADEFISCAL;
CONSIDERANDOO DESCUMPRIMENTODO LIMITE DE DESPESA
TOTAL COM PESSOAL COM PERCENTUALEXCEDENTEDE 15,15%
EM RELAÇÃO AO LIMITE ESTABELECIDO NA LRF LEI DE
RESPONSABILIDADEFISCAL;
CONSIDERANDO A AUSÊNCIA
RECOLHIMENTO AO REGIME GERAL

-- -

_"RECIFE, 17 DE OUTUBRODE 2011.
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADAEM 25/08/11
PREStAÇÃO DE _CONTAS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARAIAL (EXERCíCIO DE 2009)
INTERESSADOS: SRS. MARCOSANTÔNIO FERREIRA SOARES E
RILDO FEITOSA DE SOUZA
ADVOGADOS: DRS. EWERTON BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
OAB/PE N 21. 515 E DIMITRI BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
OAB/PE N 16.554
RELATOR: CONSELHEIROROMÁRIODIAS
ÓRGÃOJULGADOR: SEGUNDACÃMARA
ACÓRDÃOT.C. N 632/11

•
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RECOLHIMENTO À
PREVIDENCI~

8

ARTIGOS 70 E 71, INCISOS
COM O ARTIGO 75, DA
ARTIGO 59, INCISO lI,
2, DA LEI ESTADUAL N
TRIBUNAL DE CONTAS DO

CONTRIBUI ÕES PREVIDENCIÁRIAS DO EXERCíCIO DE 2009
PATRONAL E DOS SERVIDORES, ONERANDO, EM DECOR CIA,
O ERÂRIO MUNICIPAL COM DESPESAS RELEVANTES COM
ENCARGOS FINANCEIROS E SE CRIANDO VULTOSO PASSIVO
FINANCEIRO, EM AFRONTA AOS ARTIGOS 54 E 55 DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL, BEM ASSIM AOS POSTULADOS DA
LEGALIDADE, EFIClâ1CIA E ECONOMICIDADE, O DEVER DE
CONTRIBUIR PARA A SEGURIDADE SOCIAL CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, ARTIGOS 37, 195 E 201, E LEI FEDERAL N
8.212/91, ARTIGOS 22 E 30;
CONSIDERANDO O DISPOSTO NOS
II , VII I , 3 , COMBINADOS
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO
COMBINADOS COM O ARTIGO 61,
12.600/04 (LEI. ORGÂNICA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO),
EM JULGAR REGULARES, COM RESSALVAS, AS CONTAS DO SR.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA SOARES, PREFEITO E ORDENADOR
DE DESPESAS, RELATIVAS AO EXERCíCIO FINANCEIRO DE

.2009.
APLICAR AO SR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA SOARES MULTA
NO VALOR DE R$ 2.700,00, PREVISTA NO ARTIGO 73,
INCISO 111, DA LEI ESTADUAL N 12.600/2004, QUE DEVERÁ
SER RECOLHIDA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE). DIAS DO
TRÂNSITO EM JULGADO DESTE ACÓRDÃO, 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 DA LEI
ESTADUAL N 12.600/2004, QUE O PREFEITO DO MUNICíPIO
DE MARAIAL, 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:
RECOLHER À PREVIDÊ:NCIA SOCIAL O MONTANTE DE R$
545.170,36, RELATIVO ÀS CONTRIBUIçõES PREVIDENCIÁRIAS
DE 2009 NÃO RECOLHIDAS DOS SERVIDORES, BEM ASSIM O
MONTANTE REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS PELOS
RECOLHIMENTOS INTEMPESTIVOS DE CONTRIBUIÇÕES, AMBOS
OS MONTANTES, IMPENDE ANOTAR, DEVIDAMENTE
ATUALIZADOS. ADEMAIS, REGULARIZAR OS DÉBITOS PERANTE
O INSS;
PROCEDER À DEVIDA CONTABILIZAÇÃO E
PREVIDÊNCIA SOCIAL DA CONTRIBUI "O

•

•
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ESTABELECIDOS NO ARTIGO
PARA ENVIO DO RELAT~~

9

PARTE PATRONAL,. DE 2009 NO MONTANTE DE R$
1.381.196,1:6, BEM. ASSIM O MONTANTE REFERENTE AOS
ENCARGOS FINANCEIROS. ADEMAIS, .REGULARIZAR OS DÉBITOS
PERANTE O INSS;
RETER, CONTABILIZAR E RECOLHER NOS PRAZOS LEGAIS AS
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E DA PARTE PATRONAL AO
RESPECTIVO REGIME PREVIDENCIÁRIO, EM CONSONÂNCIA COM
OS ARTIGOS 22 E 30 DA LEI FEDERAL N 8.212/91, O
PRINcíPIO DA ECONOMICIDADE, OS PRINcíPIOS EXPRESSOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O DEVER DE CONTRIBUIR PARA
SEGURIDADE SOCIAL CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ARTIGOS
37, 40, 70, 195 E 201;
ENQUADRAR-SE NO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 20, INCISO
111 DA LEI COMPLEMENTAR N 101/2000, NO QUE CONCERNE À
DESPESA COM PESSOAL.;
OBSERVAR OS DITAMES DA LEI N 8.666/93, QUANDO DA
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS ATRAVÉS DE .INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, NOTADAMENTE NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS E
GRUPOS MUSICAIS, OBSERVANDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA QUE SEJA . CARACTERIZADA A HIPÓTESE DE
INEXIGIBILIDADE, A NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE
PROCESSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E, AINDA, A
PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL COMO CONDIÇÃO DE
EFICÁCIA. (ARTIGO 25, III, E ARTIGO 26 DA LEI N
8.666/93) ;
IMPLEMENTAR EFETIVO E EFICIENTE SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO, INCLUSIVE COM REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL
ADEQUADA À VASTA LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM O OBJETIVO
DE RESGUARDAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO CONFORME DETERMINA
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DEMAIS LEGISLAÇÕES
PERTINENTES, INCLUSIVE VISANDO O ATENDIMENTO DAS
NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
- TCE-PE, EM ESPECIAL AS RESOLUÇÕES: T.C. N 019/2008
E T.C. N 001/2009;
ELABORAR OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE FORMA QUE
EXPRESSEM COM FIDEDIGNIDADE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA PREFEITURA, CONSOANTE OS
PRINCíPIOS DA TRANSPARfuJCIA E PUBLICIDADE E OS
ARTIGOS 54 E 55 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL;
CONTABILIZAR AS DíVIDAS DO MUNICíPIO OBEDECENDO AO
REGIME DE COMPETÊNCIA EVITANDO OMISSÕES E/OU
INFORMAÇÕES INCONSISTENTES E PROMOVER A DEVIDA
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL DO MONTANTE DA DíVIDA JUNTO À
CELPE E AO FGTS;
CUMPRIR OS PRAZOS LEGALMENTE
7 DA RESOLUÇÃO TC N 010/2005

I-,
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DE GESTÃO FISCAL A ESTA CORTE DE CONTAS E O DISPOSTO
NO ARTIGO 32 DA LEI ESTADUAL N 12.600/04 PARA ENVIO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
10) REPASSAR O DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
POR MEDIDA MERAMENTE ACESSÓRIA, DETERMINAR À
DIRETORIA DE PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL ENVIAR AO ATUAL
GESTOR DA PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MARAIAL CÓPIA DO
INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO.

RECIFE, DE OUTUBRO DE 2011.
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR PRESIDENTE
DA SEGUNDA cÂMARA
CONSELHEIRO ROMÁRIO DIAS RELATOR
CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
FUI PRESENTE: DR. GUSTAVO MASSA PROCURADOR."

Como se vê a Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado
acerca de irregularidades, sem dolo ou má-fé, não se presta à
rejeição das contas, mas sim, no máximo à imposição de multa.

A Câmara Municipal de Surubim também deve levar em
consideração que a decisão to TCE - PE não contém qualquer
citação ou suposição sobre atos de improbidade ou desvio de
recursos públicos .

Por todos estes equívocos e contradições, o Parecer Prévio do
TCE - PE deve ser rejeitado pela Câmara Municipal de Surubim,
para que o Acórdão T.C. n. 997/11 não continue produzindo
danos irreparáveis ao Gestor da Ex-Prefeito do Município de
Surubim no exercício de 2004.

4. DO PEDIDO

Considerando que não houve má-fé, dolo ou qualquer ato de
improbidade administrativa, nem o TCE - PE imputou nota de
improbidade ao Senhor Humberto da Mota Barbosa;

10
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V Considerando a falta de uniformidade das Decisões do TCE -
PE, que em relação a fatos semelhàrites, vem julgando, também
de forma diversa casos concretos;

Considerando as alegações de fàto e de direito, e pelas
Jurisprudências colacionadas a presente defesa, REQUER:

•
Que a Comissão receba a Defesa, e no
procedentes. as alegações apresentadas, e
aprovação das contas do Requerente, exercício
de prevalecer o AcórdãoT.C.n.997/11 .

Nestes termos espera deferimento.

Surubim, em 20 de julho de 2012

--

Mérito julgue
delibere pela
2O04, deixando

•

.L/- t .L.-Z;. ::-:-, . -====~=-:---:,~
t~erto da Mota Barbosa

11
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CÂMARA MUNICIPAL DO SURUBIM
CASA EUCLIDES MOTA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
r-A~P-=R-::O~V~.-A-O-O""'"

I. Relatório

PARECERN,05.12012
Em.J b I O~ / 'l.o1"2-.

p"~:=-e--
4-:- +« =

",
1. Sobre a área que recebeu as ob'ras não ser de propriedade privada.

•

•

Foi enviado a esta Comissão de Finanças'éOrçariiênto o Processo do Tribunal de Contas do
:. I! ,I •

Estado de Pernambuco de nO0540096-0, que (trata' da.,prestação de contas da Prefeitura
Municipal de SurubÍl11.:"exercício "de' 2ÔO'4,{(ujó~rderiador de despesas foi o Senhor
Humberto da Mota Ha~bosa,/gerando 'ó par€cer;Pr"évio recomén~ando a rejeição das
contasdamunicipalid~~J I"~CY ~~'\ .\;~•.' :l1.U' lA I ~.--), r,) ("
Nos ter~os joAS<>r~ro n,0\99~111.o~Tri~nal.de Co~t,a~_d~~st!ldoJe~~mendou a rejeitou
das referidas contas .em função da unI~a e.seguInte motlvaçao:, \'. ::;,; /.

~ //)\ 11 \~i '\ ;;.,J~h';.f/l'\ / I
'\ j"CONSIDERANDO despesas [indevidas cóm ..serviços de aterro e

\ ,\, drenagem'em terrenoparticul~r7liõtnontaótede R$ 209.151,00"
\ .~.~':\;~'\":"~i~'-'~\\/~.'~~ll(.l S...I.•)!.. I
, . .:'\..\\: ~ , h'1~y ~ .....',"'"~' I

Os motivos que levaràm o Tribunal de Contas do .Estado a recó~ndar a rejeição destas
contas dizem respeito"-ao dispêr1c!io'de récur~os"públiêopará'urbánjzação dé área no
Município, q'ue supostamente seria'de prõpriedàae'partiéula'r,fato cÓI~testadopelá defesa.

\ \) \" , \ ~.f ." (

Devidamentrtotificado d6 pr~cesso '~m~álise p~laC~m~raM~;-gipal, o resp~sável peja
administração do MunicíPio, no êxercício de"2004, Sr\Humberto da Mota Barbosa,
apresentou defesa escrita, qu'é'pasSaã:'ser:parte integrante' dós Autos do Prócesso, onde
apresentou as seguintes contestaçõesacerca do Parecer Prévio enviado à Câmara.

" "', ,. ",'11,
•••••••.• -I I ,J .

Vejamos alguns pontos apr~sentados pela defesa:' " ..-,

Ocorre que apresentamos à defesa junto ao TCE - PE o Decreto
Municipal 14/69 que prova que a área foi desapropriada em favor da
municipalidade, sendo incontestável que a localidade pertence ao
Município de Surubim.

Caso esta área não pertencesse ao Município de Surubim a mesma já teria
sido ocupada pelos supostos proprietários que não deixariam de realizar
intervenções em área nobre.

Av,MonsenhorLuizFerreira LimaS/N
Email:camarasurubim@surubimnel.com.br
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Provamos que a área havia sido desapropriada desde o ano de 1969, não
tendo qualquer uso particular por parte de qualquer terceiro interessado.
Apenas o Município realizou intervenções urbanísticas e melhoramentos
para uso comum durante todos estes anos, mas mesmo assim o TCE - PE,
não resguardando o interesse público, questiona a propriedade da área por
parte da municipalidade.

Alega o TCE - PE, com excesso de formalismo, que a propriedade só
poderia ser considerada.pública,se houvesse registro regular no cartório
de imóveis do MuniC~pi,?''I Il#~
Sb - /1 '1/1..#"<'/ /' / .a emos que;a egls açaó /prever •.•este pressuposto para garantIr a
proprred~de, mas tambémsábernÔ'(que:o's muni~ípios'muitas vezes não
têtn 'ô r~gistr6 em' cartó;ió de boá parte. de seus .imóv~is, sem que haja

Lqúe'stiÓhámertos por,parte ,IdoTCE - PE. ~ J
o
' ,,~':'\ '~

~
.,\} 1\\ o' - -y - --::--.;,.0'-: ~o ., ,':;,' o 1
Y'Efi~ti~1 b,oa' fé na' ~x7c.ução das o~ras ;~ ~!~:Jaiáreà , h!sto/i,ca~ente
pert~n~~pte\ao MUJ1lCl~l?,de, ~u~ub,!m,~send;o~:de'.domín~oJPubhco o
entendimento e uso,daareapor.parte,da coletIvldade,'sem que qualquer

r ••••• ' " -....... •. ~. I , i ,I I""'. ..,. ., ~. . '1. ~'J J>-

oPO~lçã? dO~\sUPosot~s:propnetános. f~~se realJzad~~durante todos estes
anod I:. ~ '( ••;'~"/ \' !í:.< o~ ) I. ~. / ..•.., I

" \r ç)\1' IP/(!;" 1çJ~) /
O Gestor teve-iritenção de urbanizar área degradada no centro da cidade e

- ,. t \ ' • .•..•. ,\\'" '-'" ~ l ...•1 {

que pod,e~la se\lllelJior.ap~ov.e!tada'~om'aformaçao de um parque, que
até denominação possuía; ou seja Parque Nelson Barbosa. o./

""" '" \.\~ -.'./ ~ ~ 'J ,? I,.. '-(~~ " "

~- ---'7~/ /~,~- >.>.--:---,,7
2. Sobre a não existência de dolo na conduta do Gestor. ; ,'- , . /'- '1'-1' o" ", ..

NobresVereadores analisem que nos Autos do processo da prestação de
contas de Senhor Humberto da Mota Barbosa não há apontamento de
qualquer conduta. ,que represente _ação - dolosa de improbidade
administrativa. 00 -

O Acórdão nO997/11 e o Parecer Prévio enviado à Câmara Municipal
não aponta nota de improbidade administrativa por parte do Gestor.

Normalmente quando há conduta dolosa ou de má-fé do Gestor das
contas municipais, o TCE - PE recomenda a rejeição das contas e aponta
nota de improbidade, além de enviar os autos do Processo para o

Av, MonsenhorLuizFerreira LimaS/N
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Ministério Público Estadual tomar as providências penais e cíveis
cabíveis.

Vejamos que nada disto ocorreu pelo fato de não ter havido má-fé ou dolo
por parte do Gestor, não sendo justo que o mesmo tenha suas contas
rejeitadas pela Câmara.

Ainda na Defesa o Senhor Humberto da Mota Barbosa apresenta contradições do Tribunal
de Contas de Pernambuco, que em outras decisões sobre contas de Prefeituras, julga
regulares as mesmas, apesar de apresentarem fatos mais graves e devidamente
comprovados. /uV/ly~
O principal ponto da Defésa é a afirmação, de que o teIie'no onde for~m realizadas as obras
é de propriedade do 'M~niCípio ,de Surubim e:p;oVã~nexan'cto Dec}eto Municipal nO14/69
que desapropriou a"átêajêm faV;r dá mUrliéipalidádé;"fessa!land"oque' muitos Municípios,
principal.men~S:.d :d~ ,Í1iíh~or,ao ,~'oss~ estado, não "registram bo~_part~;dos imóveis, semq""."mp~rV\,OP"'d~"-~!~ ~ J1

t\ ...•~// 'tü, '\ , .- -•• I ! I I J ./ K~,'I J 1
I,"-/ •••. " ~" ;_-r t ,-,;::: ;-~1-';'. 'L'. " ,

11. Papel do ]'oder Legl~latIvo,ao,'Julgar !J,PareccrPrevlo doTnbunal de Contas
\ ,\, \1' \ f\\\..r.:~I,' f/"<:-'2;,/ ;:./~ , :

O Poder Legislativo foiincumbidópelá'C6'ristituiçãõ'FederiÍl)e julgãr;as contas do Chefe
do Executi~o Federal, 'Éstadual 'e"Múnicipal, 'send~o Tribúrl'ái'de.C;ntas compete!lte emitir
parecer técnico para subsidiar a detl,sã6Polftica;d~'CáSa Legislat,iva/I !

\ '~\\\'" ~.::.-;::--'l -/.O 4:Y'
A ló' . 'd' d fi'd ,,'- P d '" . I' I.~, dI'glca Jun Ica e Jm a e que o o er'LeglS ativo alitonza 'atraves as eIS que regem o
sistema ~e<planejamerito~.nÍ;;;;icipal, .•.~Jall0_f:I~iànual .;.;jPA, Le~ de ..Diretrizes
Orçamentanas - LDO e Lel~OrçalfIentana Anual~- LOA"a" arrecadaçao de receitas e
despesas da m1nicipalidade, em'especíã( d~ Poder 'ExccÚtivo, devendo o dnesmo Poder
julgar as despesas realizadas e'ó cumpririientó'ôàs óbrigações h;g<lis, ,/

A C• M' ''':'''' " ti ; I,! 1."ldl' d 'di' /'/d . - 'Is amaras unlclpals tem que ter conSCIenCla,.0' po er e sua eClsao ao JU gar o
Parecer Prévio do Tribunal de' Contas, tornando elegível ou não o Chefe do Poder
Executivo do Município, devendo excrcê-Iona sua plenitude e responsabilidade
administrativa.

Receber o Parecer Prévio e sem justificativa plausível não julgá-lo é ato omissivo do Poder
Legislativo que não pode ser admitido,

Realizando condutas desta espécie a Câmara colabora com fatos e argumentos à tese dos
defensores da existência de decurso de prazo pela omissão de julgamento do Parecer
Prévio.
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Há a necessidade urgente das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais reformularem seus
regimentos internos visando normatizar o rito de julgamento do Parecer Prévio do Tribunal
de Contas, para que o devido processo legal seja respeitado, haja celeridade no julgamento
e o Poder Legislativo possa cumprir de forma satisfatória este importante mandamentoconstitucional.

A LC nO64/1990 é bem clara ao estabelecer inelegibilidade dos que tiveram suas contas
relativas ao exerCÍcio de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável
que configure ato doloso de improbidade administrativa, mas conforme discutido acima, os
Tribunais normalmente não têm deixado claro em suas decisões se a conduta descrita na lei
foi realizada pelo Gestor, ou seja, irregularidade insanável dolosa.

I '" d 1/;1 ,'1 1/ ~, , I . b"A guma mstltUlção eve sanar esta acuna, e entendo não ser posslve que esta IlIcum encla
fique a cargo do Ministério Público ou Judiciárió; uma 'vez que o Tribunal de Contas e a
Câmara Municipal,devem exercer seu. dever d{~fiscalizilção .dêfinido na Constituição
Federal de forma Plena'--1' i / \'~~_ .~-~\ }',~,•.)

/'1.., \ \. '1- -.... . J i.............. '~ . .
Apenas quem tem os autos daprestaçao~de,contas:do.Gestor é'qu<;.;tem condlçoes de
analisar de form~ détalhádà e opinar Sobre a conduta de maneira mais precisa. li

\~ /\' I, \\, ,. , • ,_'~ ,z:. '\ / '
Tendo o legislador constituinte delegado ilO.Poder Legislativo a nobre função dc julgar as,. , " '~ .!, r • - r

contas do Chefe do Poder Executivo, nada impede que de posse dos autos da prestação de••. , -' c,_~ -... '" • _.., _ .:. I •

contas, a Câmara possa se posicionar acerca da1cóndição dolosa e insanável do Gestor. A
simples omissão destas condutas no P~;ecer P'dviodo'TriblÍnãl'de Coritas não inviabiliza a

\ ' ~, " . , . -'. ' ..•..análise deste aspecto pela Câmara ao julgar as cOJitasmunicipais.'". I ,

\ ~. \\\~';~'0l'\)"~' ,/), /
O Ministério Público e o Juízo Eleitoral de posse apenas do:Parecer Prévio do Tribunal de
Contas não dispõe de dados necessários e indispensáveis para dec.idir acerca da ,tipificação
definida na LC nO64/1990; põdendo cometêr injustiças'gerando'prejuízos irreparáveis ao
Candidato. \" '~ ~ '. _'O' ' "', •••• _ í ,." ~ '.
Tendo a lei definido que a inelegibilidade se dá pela rejeição das contas por irregularidade
insanável e dolosa, à-decisão qúe provocará olimpedimeillo' eleitoral deverá definir de
forma clara e inequívoca esta iípificação. ' ; j , ':' . ./ í

~.

Impõe-se à Câmara ao deliberar acerca do Parecer Prévio do Tribunal de Contas que
rejeitou as contas, analisar de forma detalhada as motivações que ensejaram a decisão e os
fatos determinantes que justificaram a punição, bem como o amplo direito de defesa se foi
disponibilizado ao Gestor.

Caso esta lacuna de definir a tipificação da conduta do Gestor, dolosa e insanável, não seja
resolvida, entendo que um elemento essencial da LC nO64/1990, alínea "g"do art. l0, inciso
I não estará presente quando da aplicação concreta do dispositivo legal. A tipificação da
conduta deve ser clara e incontestável, não podendo o indivíduo ser declarado inelegível
por 8 (oito) anos sem uma definição clara e objetiva.
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A lógica do ordenamento jurídico em relação ao julgamento das contas do Gestor
municipal é direta ao não possibilitar que a Câmara julgue as contas sem que o Tribunal de
Contas tenha emitido o Parecer Prévio, sendo no mesmo sentido a não possibilidade de
prevalência da orientação da Corte de Contas sem a deliberação do Poder Legislativo.

O papel do Poder Legislativo em relação à definição da inelegibilidade do Prefeito
Municipal é indispensável devido ao mandamento constitucional de que cabe a Câmara de
Vereadores o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo, não sendo possível
interpretação extensiva por parte do Tribunal de Contas e Ministério Público, de entender
que a simples emissão do Parecer Prévio da Corte de Contas, que recomenda a rejeição das
contas do Gestor, provoca o seu impediIT;"en,to 'ele,itoral-À

1'111/~~O P d 1 d. " . " .. d ~d~d há /'d d d .o er u tClano vem se poslclonan o,no:sentl o e que necessl a e e respeItar o
dispositivo constitu~ioóal'que éstabelece q"'Uéo PareéerPrévi'o das Cortes'de Contas deverá
serdeliberadopela.éâniát'aMúnicipal- ..-" , .••••.-', .~

./ / \1 "\ /, _ ~ _ -, __, ' ' ,~,•
,.,,..\ .. '.~~_"'1'1 ."L. )

A respeito desse tema destaco que a Constituição Federal é clara ao determinar, em seu art.
75? que ~,nórrn~s ~'onSti~u.~pna!sque'co,n~or:pa)TI,omodelo;re~~ral de org~ti~Z~ÇãOdo
Tnbunal .de' C9nta~ ,da Um,a? sao, de ob~~anEla"co,~pulsó~la' p~las -Çonstltulçoes dos
Estados-membros. '-"I' ",~tll J ~,t\ "); _',:' ','~ I

\ \" ," \ ;(.;j,,~, //<;', , I... I
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Fede~.fIl:'STF tém~on~idefàd~'9ue: .

\

\ _", '\"'" I' ~ fI: " I" ~, !
' •.••••••" \\,-" I."., j.l/'.""'-.'! /

"os Estãdos-membros.estão,sújéitôs, "ía:' organização e composição dos
seus Tribun.ais de,~optàs, a uniníodélo juríilico' h'eterônomo estabelecido

«',pela própr,i~-farta Federal, ,que lh;s,r,estringe o.exercício e a'ex~ensão do
poder constituinte decorrente.de.que se acham'investidos". Assim, "a
norma consubstanciada -:;no • ai.t.: 75" do~;téxto constitucioÍlal torna,
necessariamente~ ....extensíveis aos' ~Esta:dos'membros as / regras nele
fixadas" 'I I~• , ,- ~, ' I' t • ' //

(ADIMC nO'892-RS, ReI: Min': Celso de Mello, Dr7.11.1997; ADI nO
" J ~ ,..

2.959-MG, Min~ReI- Eros Grau, Dl 11.11.2005)

Dessa forma, o STF também tem entendido que, no contexto do art.75 da Constituição
Federal, dentre as normas constitucionais de observância obrigatória pelos Estados-
membros incluem-se as atinentes às competências institucionais do Tribunal de Contas da
União (ADI nO849-8/MT, ReI- Min. Sepúlveda Pertence, Dl 23.4.1999).

No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal
Federal - STF tem reconhecido a clara distinção entre:
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I) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas
prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no a11.
71, inciso I, CF/88;

2) a competência para julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, definida no art. 71, inciso 11, CF/88 (ADI nO 1.779-I/PE,
ReI. Min. limar Galvão, DJ 14.9.2001; ADI nO 1.140-5/RR, ReI. Min.
Sydney Sanches, DJ 26.9.2003; ADI nO849-8/MT, ReI. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 23.4.1999).

No primeiro caso, cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante
Parecer Prévio, as ,cÓntas prestadlli"'pelo Chefe do Poder Executivo. A
competência parajulgar essasconta~ tlca a cargo do Congresso Nacional,
por força do art!49, inciso I~, .da'Constituição. ,I

I. f) I "./'.Y _:)\ i-';:
Na segunda hipótese, a competênéia conferida constitucionalmente ao

£Tribuná'l Ide ,Contas é de julgamento das contasdos.'administradores e
/' ,detiJàis"responsáveiS' por dinheiros, bens; e' valores públicos da

Jadministração direta e indireta, incluídas as' fundações e sociedades
I\/"}ristituíd. as' ti. manotidas pel~ p..oder p~blico federal" e as contas d;<lueles que
~ Vderem causa a. perda, extravio, 'ou -outra irregularidade de que resulte

\
prejUízó.'ao:erár.ío(afi.',.7'1.,.'Íl,CF/88.):-" ~) I ~/'~.' -,- , .. ~\, 'tJ:' C" '/. ••• ,'~.- , .-

" ~. \ I ._~ I~~, .
, "~'. ~ '~f • ;.. ",- ~ _""_. • •• •

Observe-se, que o STF,yem ,firmando o entendimento de q1.!eo Ju!gamento das contas do
Chefe do Poder Executivo é 'de competência. constitucionalmente, definida, do Poder
Legislativo, hão sendo põssível a d~cretação da inelegibilidade de um Gestor sem' que tenha
havido o julgàmento do Parecer Pré'vio emitido pelo Tribunal Competente.

)
/".... ~ ",T o,\. \.. ./. _'~ \. ~,.,,~ '~' ..•.

.0' ~ ,

O Tribunal (Superior Eleitoral -tem o entendimento -da,.não, possibilidade de decrctar a
inexigibilidade, do Gestor que.tevecontas analisadas e ,com ~parecer prévio emitido pelo
Tribunal de Contas, mas não julgadas pela Câmara Municipal, não se" aplicando o
instrumento do decurso de prazo: I

"Registro de candidatura. Prefeito. Inelegibilidade. Art_ 1°, I, g, da Lei
Complementar nO64/90. Competência.

1. A competência para o julgamento das contas de prefeito é da
Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer
prévio, o que se aplica tanto às contas relativas ao exercício financeiro,
prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, quanto às contas de
gestão ou atinentes à função de ordenado r de despesas.
2. Não há falar em rejeição de contas de prefeito por mero decurso de
prazo para sua apreciação pela Câmara Municipal, porquanto constitui
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esse Poder Legislativo o órgão competente pa~a esse julgamento, sendo
indispensável o seu efetivo pronunciamento.
Agravo regimental a que se nega provimento."
(REspe n. 33.747-AgRlBA, ReI. Min. ARNALDO VERSIANI)
(grifei)

"CONTAS - PREFEITO - REJEIÇÃO - DECURSO DE PRAZO.
Consoante dispõe o artigo 31 da Constituição Federal, descabe endossar
rejeição de contas considerado o decurso de prazo para a Câmara
Municipal exercer crivo tendo em conta parecer, até então simples
parecer, do Tribunal de Contas." .....
(RO n. 1.247/GO, ReI. Min.'MARCO.AURÉLJO - grifei)

/",//,/\
O reconhecimento da não 'possibilidade de us6 dO'Cinstrum~ntojurídicb do decurso de prazo
é importante pelo fato de muitos Tribu'nais deTontás entenderem que o não julgamento do
seu Parecer Prévio pela Câmara tornaria sua decisão definitiva, não podendo ser modificada
por posterior deliberação'do Poder Legislativo. . , ".;.... ."

/' ~ 'o, ,,' , .•••.~ ,
Esle [CJ~?~l1cJ),:/é;sent!uo,~lio Estado de, p.ernambuco'que .tem :dísposití~o1na sua
COnslltUlçao,'art. 86, ~2°, fixando o prazo maXllllOde sessenta dias para que o Julgamento
seja realiiado. / .' . )_' : 1_. • ~, -

'
v, j. -, I. :~J# •••• ~' , I; 1 - \

'';,' t, )\', I. I "'-,t\ ';. ~I_, ' '_
\ SeçaoIVI!\.' ~~ . \\ (;~~ _ ~. •

Da Fiscalização FinanceÍJ:a dos Municípios •.~: . ~ . !
Art. 86. A fiscalização do Municipio será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, médiante' controle' externo,' e pelos. sistemas de controle
interno dóPoder Executivo . ,.' .-~
Municipal, na forma da' lei....' ~ ",~,~' ".
g2° O parecer' prévio, emitido pelo Tribunal de Contas sobre as c6ntas que
o Prefeito ~e'a Mesa Diretora da'Câmara' MúlÍicipal devem, anualmente,
prestar, só deixàrádeprevalecer por. decisão de dois terços dos membros
da Câmara Municipal, que sobre ele deverão pronunciasse, no prazo de
sessenta dias, após o seu recebimento.

Apesar de toda esta Jurisprudência dos Tribunais Superiores, vários são os casos durante o
registro das candidaturas que são impugnadas pclo Ministério Público ou pelos Candidatos,
sob a alegação de inelegibilidade do Gestor pelo simples fato de ter suas contas julgadas
irregulares pelo Tribunal de Contas, mesmo sem a Câmara ter julgado o Parecer Prévio.

O mais grave é que muitas impugnações realizadas sob este argumento são deferidas pelo
Juiz Elcitoral, c até pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral - TRE, levando o Candidato a
um processo desgastantc por ter sua candidatura judicializada, tendo que recorrer ao
Tribunal Superior Eleitoral - TSE para garantir o seu direito.
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A denominada Lei da Ficha Limpa, LC nO 135/20 IO, por ter sido orlgmarla de um
movimento nacional de mobilização pela ética e moralidade na política, vai gerar muitas
controvérsias no pleito de 2012, uma vez que o senso comum, e até o entendimento
precipitado de autoridades dos Tribunais de Contas e Ministério Público, entende não haver
necessidade de deliberação do Poder Legislativo Municipal para as contas do Prefeito que
as teve rejeitadas pelo Órgão de Controle, fato que ocasionará uma grande demanda
judicial.

Vejamos que o Tribunal de Contas informa ao Tribunal Regional Eleitoral a relação dos
Gestores que tiveram contas rejeitadas pelo Órgão nos últimos 8 (oito) anos, para que o
Ministério Público possa analisá-Ia e decidir quais Candidatos terão seu registro de
candidatura impugnado. Esta famosa .....lista. do's "Fichas Sujas"é festejada por muitos
populares e Candidatos que entendem estarinelegívéis os integrantes da mesma .

~
I ' j // ---\ j. '/ ';/-'

O Tribunal de Contas não tem!respeitado ll:decisão da'Câmarll'4ue ao julgar o Parecer
Prévio emitido sobre contas julgadas irregulares, aprová-as, mas o nome do Gestor continua
na lista enviada' lió TI~E.\ Observe-se que há um conflito legal pelo~fato do Tribunal,
segundo a Constituição Federal e Estadual, apenas emite o ParecerPrévio sobre as contas
do Prefeito, e julga' as contas'~os demais Gestores, , . :. '., i ;'", " ", , .. ,. ,

1'\ i\.' " \, \, • I • I ", ", \ I •
Atentemos que são situações diferentes, emitir parecer e julgar. Sobre as contas do Chefe
do Poder Exeêu'tivo o'Tribun';lemité apenas-o Parecer Prévio que será submetido à Câmara~ .. ,," .,.. - . . . - ~ .

para julgamento, enquanto as 'contas aos demais Gestores são julgadas pelo Tribunal e não
sofrem o crivo do Poder Legislativo. ""- '"'\~I • T Ir ' ,'. _:

• , , • ~. I _.•••~

\ "," , ", .
Normalmente há interpretações errôneas sobre a aplicação da LC nO64/1990, alínea "g"do
art. 1°, inciso'!, pejo fato de'incluir como inelegíveis todos.os Gestores que tiveram contas
rejeitadas pelo 'Tribunal de Contas, não excluindo as contas dos Prefeitos que não foram
julgadas ou 'que o Pareéer Prévio do Tribúnal que recomendava a rejeição tenha sido'\ •.•.. ~ --
desconsiderado pela Câmara ao aprovar as contas do Gestor., "
Felizmente o Tribunal Superior Eleitoral - TSE e o Supremo Tribunal Federal _ STF vêm
se posicionando claramente sobre a não possibilidade de tornar inelegível o Prefeito que
tenha contas rejeitadas pelo Órgão de fiscalização, mas não deliberada pela Câmara
Municipal.

"Realizei estas indagações para mostrar a importância do julgamento da Câmara e os seus
reflexos sobre a vida do Gestor que está sendo julgado.
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IH. Voto do Relator

Analisando profundamente a Defesa apresentada e os Autos do Processo passo a tecer
considerações que motivam meu voto.

Vejamos que a área que o TCE - PE afirma não ser área pública apenas porque não há o
registro formal no Cartório de Imóveis do Município, não procede.

o único considerando que motivou a recomendação da rejeição das contas pelo TCE _ PE
foi o fato de a área que recebeu as benfeitorias suposfamente não ser pública

• • _I' /~/ '

Não temos conhecimentÕ'"de qualq'uer usopor'particular desta área.S'endo uma área nobre,
na entrada da cidade, ó lógico, se a mesma pertencesse a párticular seria 'sua ocupação, ou
uso privado., / ".I 1/ '.:

/~~i\ , l •

Pelos elementos éoligidos nos autos, e analisando os argumentos da d~fesa apresentados
entendo que cyTCE'; PE' ~ão levou em consideração que o documento 'apresentado pelo
Senhor Huml5erto da Mota,Barbosa é 'prova cabal de que o terreno em que a obra foi
realizada pértence à ~unicipalidade, sendo,'pórtanio, 'área pública:'

'. I'"\..... I ';. " ~ •• _ .••

"',. ~~ I '. I T , _ ,

A Câmara tem o Poder: Devetde repárar ri i~justiça constante no Parecer Prévio d~ TCE-
PE que recomenda a, rejciçãó' das contas do' Gestor, apenas considerando a suposta
afirmação do terreno não pertencer à municipalidade,

Os Vereadores que moram no Município conhecem a sua história e realidade, podendo
atestar que aquela área é pública, e nunca houve ocupação ou exploração imobiliária ou
comercial por parte de partiéular. " : >', ' ,/ "

~ ~, ~ /" ~,.

Nestes termos,\.' /
.

CONSIDERANDO que o princípio da realidade material;

CONSIDERANDO os argumentos da Defesa apresentados;

CONSIDERANDO a existência do Decreto Municipal nO14/69 que trata da desapropriação
de vários imóveis, inclusive o do objeto da controvérsia entre o TCE - PE e o Senhor
Humberto da Mota Barbosa;

CONSIDERANDO que o TCE - PE não imputou nota de improbidade ao Gestor quando
julgou as contas da Prefeitura, exercício 2004;

CONSIDERANDO a boa-fé do Gestor ao promover melhoria urbanística em área
degradada do Município;
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COSNIDERANDO finalmente a falta de uniformidade da Jurisprudência do Tribunal de
Contas do Estado .. Não pode haver diferenciação entre os jurisdicionados daquela Corte de
Contas, o que contribui para a falta de firmeza dos seus julgados.

o VOTO é pela REJEIÇÂO DO PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE PERNAMBUCO proferido no processo T,C. 0540096-0, Acórdão nO.

,

I

. ,
_' •• _ ,1

..••..~ ti. '

(1: fl. ~

, . I' .•

....

, .,\

997/1 I, produzindo-se o Projeto de Decreto Legislativo anexo.

É O PARECER. À deliberação do PI.enári,o.,./ j, ""

/ / //
, / ./ ~// . ~.'/1

J '/ .
/'J'\' I'

/..,., ,;"

PELAS CONC!';USOES'DO RELATOR:
~,"( /.,',

, ..
\ \' .. ,
;- " oi; ~ '. "

Voto do Relator da CFO pela aprovação Y

\
"

Voto do Membro da CFO pela aprovação _
•

•

. Muri.lo Jorge F, Barbosa

Sala das Sessões Euclides Mota em ) 5 / O 3 /2012
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&te
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 003/201 .

EMENTA: Aprova as contas do Chefe
do Poder Executivo do exercício de
2004 e dá outras providências.

/
/

A Câmara Municipal de Surubim
•, .

CONSIDERANDO ós argumentos da defesa apresentada pelo Ex-Prefeito do
Município-no, exercício de 2004;

/ "

;"
CONSIDERANDO que o princípio da.realidade material;

CONSIDERANDO a existência do Decreto Municipal nO14/69 que trata da
desapropriação de vários imóveis, inclusive o do objeto da controvérsia entre
o TCE - PE e o Senhor Humberto da Mota Barbosa;

CONSIDERANDO que o TCE - PE não imputou nota de improbidade ao
Gestor quando julgou as contas da Prefeitura, exercício 2004;

CONSIDERANDO a boa-fé do Gestor ao promover melhoria urbanística em
área degradada do Município;

COSNIDERANDO finalmente a falta de uniformidade da Jurisprudência do
Tribunal de Contas do Estado, não podendo haver diferenciação entre os
jurisdicionados daquela Corte de Contas.

Resolve:

Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Chefe do Poder Executivo do
Município de Surubim no exercício de 2004, deixando de prevalecer o Parecer
do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco do Processo N° 0540096-0.
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Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário, e que cópia do mesmo seja enviada à Corte de
Contas.

Surubim, em 16 de agosto de 2012 .

Josivald

Murilo Jorge F. Barbosa
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o PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIM NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E AMPARADO NAS

DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NA
LOM e RI DESTA CASA FAZ PUBLICAR O SEGUINTE PROJETO

DE DECRETO LEGISLATIVO DE n° 003/2012

Ficam Aprovadas as Contas da Prefeitura
Municipal de Surubim Exercício 2004 - Processo TC
n° 0540096-0, com fulcro na defesa apresentada pelo
gestor à época o Sr. Humberto Barbosa, no
entendimento e no Parecer n° 005/2012 ofertado pela
Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa e, na
votação e deliberação pelo plenário por 09 (nove)
votos a "O" (zero), pela Aprovação destas Contas que
concluiu pela apresentação do Projeto de Decreto
Legislativo 003/2012.

P. L R.
Sala das sessões Euclides Mota
Surubim/PE, ill o CO de 2012

=-3,:Q
FABRICIO GONÇALVES DE BRITO

PRESIDENTE
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