
 

 

 

 

 
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017  

 

ANEXO XVIII 

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE. 
 

 

 

Determinação/Recomendação  Situação  Ações  Justificativa  

Processo TC nº: 161004027  

Julgado(publicado) 
 Não recolhimento integral de 

contribuições patronais e dos 

servidores ao RGPS;  

Despesa de pessoal classificada 

como Outros Serviços de 

Terceiros; 

Despesas sem prestação de 

contas; direitos constitucionais 

negados aos servidores 

contratados;  

Realização de despesas não 

caracterizadas como manutenção 

e desenvolvimento do ensino; 

Dervidora do órgão sócia de 

empresa contratada;  

Ausência do Edital em sítio 

oficial da rede mundial de 

computadores (internet); 

Ausência de elementos para 

caracterização precisa e 

 Auditoria ausência de recolhimento integral ao RGPS. 

Tratar de falha apta a ensejar a rejeição das contas, no 

que acosta precedentes deste TCE. 

A irregularidade em reprimenda parece ainda constituir, 

em tese, ato ímprobo, capitulado no art. 10, inciso VII, 

da Lei n° 8.429/92. 

Não se manifestou o Prefeito, pelo que tenho como 

perfectibilizado o erro, a desafiar multa nos moldes do 

artigo 73, inciso III, da LOTCE. 

Embora logre o Interessado justificar algumas despesas, 

remanescem inatacadas a grande maioria, como as 

relativas a serviços de divulgação da programação 

comercial e esportiva dos jogos escolares. Tocante a 

estas, inclusive, há confissão do Interessado de que 

procedeu à indevida inclusão nos cálculos de despesas 

não caracterizadas como manutenção e 

desenvolvimento do ensino, o que encerra fraude à 

LRF. 

"Não pode participar de procedimento licitatório a 

empresa que possuir em seu quadro de pessoal servidor 



 

suficiente do objeto licitado. ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação (...) O fato de estar o servidor 

licenciado, à época do certame, não ilide a aplicação do 

referido preceito legal, eis que não deixa de ser 

funcionário o servidor em gozo de licença" 

No ponto, deixo de enxertar os argumentos trazidos 

pela defesa do Prefeito responsabilizado, por 

vislumbrar, liminarmente, ausência de irregularidade no 

apontamento.  

Instado, alega o Prefeito insubsistência da falha, por 

constar ditas especificações tanto na comunicação 

interna exarada no pórtico do certame, como no anexo 

VII do edital. 
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