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CONSELHO FISCAL 

ATA Nº 05/2022 Data: 16/05/2022 

Local: Virtual, realizada por meio do aplicativo Google Meet. 

Conselheiros Presentes: 

• Petrônio Lira Magalhães – AFREM SINDICAL 

• Clínio Francisco de Oliveira – SINDSEPRE 

• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE 

• Rafael Salviano Marques Marroquim – Poder Executivo (Gabinete de Comunicação) 

• Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD) 

• Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV 

Conselheiros Ausentes:  

Convidados Presentes: 

• Rebeca de Souza – Gestora da Unidade de Controle Interno 

• Américo Machado - Gestor da Unidade Administrativa Financeira e de Gestão 

• Márcia de Sá Carvalho Machado - Chefe da Divisão de Contabilidade 

Presidente do Conselho: Petrônio Lira Magalhães 

Designação dos Membros:  

• Portaria n.º 0560 de 18 de março de 2021 (publicada no DOM de 26/03/2021) 

• Portaria n.º 1225 de 03 de setembro de 2021 (publicada no DOM de 04/09/2021) 

• Portaria nº 0159 de 23 de fevereiro de 2022 (publicada no DOM de 24/02/2022) 

O presidente do Conselho Fiscal abriu a reunião, agradeceu as presenças e leu a pauta da reunião: 1 – 
apresentação resumida da prestação de contas 2021 da autarquia e fundos; 2 – votação do Conselho 
Fiscal sobre a prestação de contas 2021 da autarquia e fundos. Em seguida informou que, dado o 
imenso volume de informações constantes das prestações de contas, coube aos conselheiros a 
consulta aos relatórios disponíveis no sítio do TCE e que solicitou aos gestores da área contábil da 
autarquia uma breve apresentação sobre tais prestações, contemplando, no mínimo:1 - relação de 
documentos exigidos vs documentos entregues ao TCE (Resolução TCE-153, de 15/12/2021) e se o 
prazo foi cumprido; 2 - resumo da execução orçamentária (valores finais); 3 - resumo do balanço 
patrimonial; 4 - se as contribuições previdenciárias foram recebidas integralmente, bem como as 
parcelas de débitos da prefeitura com o fundo Reciprev; 5 - se houve restos a pagar descobertos; 6 - 
fatos relevantes. Em seguida passou a palavra ao gestor da Unidade Administrativa e Financeira, sr. 
Américo Machado, que se colocou à disposição dos conselheiros para dirimir dúvidas sobre as 
prestações de contas e passou a palavra à chefe da Divisão de Contabilidade, sra. Márcia de Sá, que 
iniciou a apresentação das informações solicitadas pelos conselheiros, informando que toda a 
documentação exigida pela Resolução TCE-153, bem como pela Resolução 147 da Gerência Geral de 
Contabilidade da Prefeitura do Recife, foi entregue dentro do prazo; que houve superavit orçamentário 
de R$ 107 milhões; que o resultado patrimonial de 2021 foi de R$ 53 milhões, porém o acumulado 
continua negativo em R$ 304 milhões; que a Prefeitura do Recife repassou pontualmente todas as 
contribuições previdenciárias de 2021 bem como as parcelas dos parcelamentos em curso; que não 
houve inscrição em restos a pagar; que a Prefeitura do Recife aportou R$ 204 milhões para cobertura 
de insuficiência financeiro do fundo Recifin. O conselheiro Petrônio Magalhães pediu a palavra para 
questionar a disparidade entre a previsão e a realização da receita do fundo Reciprev. O sr. Américo 
informou que conversaria com o pessoal da contabilidade e com os gestores de investimentos para 
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tentar entender como se dá essa previsão e que, em breve, informaria ao Conselho Fiscal. Encerrada a 
apresentação, o presidente do Conselho Fiscal, sr. Petrônio Magalhães, colocou em votação o parecer 
do Conselho Fiscal acerca da prestação de contas da autarquia e fundos, relativa ao exercício 2021. 
Inicialmente, o presidente facultou a palavra aos conselheiros para que cada um fizesse suas 
considerações e votassem. Não havendo voluntário para iniciar, o próprio presidente iniciou a votação 
mencionando que a documentação exigida na resolução TCE 153, de 15/12/2021, foi entregue 
tempestivamente e em sua totalidade, e com base nas informações apresentadas pelos gestores da 
contabilidade da autarquia, não havia identificado irregularidades nas contas da AMPASS e dos fundos 
Recifin e Reciprev e, portanto, seu voto era pela aprovação; em seguida, o conselheiro Diego Targino 
também votou favoravelmente à prestação de contas; também votaram favoravelmente à prestação 
de contas os  conselheiros Rafael Marroquim e Tarcísio Amaral. O conselheiro Clínio Oliveira votou a 
favor da prestação de contas, mencionando concordar com as considerações feitas pelo presidente do 
Conselho Fiscal; a conselheira Andrea Batista indicou acompanhar o voto do conselheiro Clínio Oliveira. 
Encerrada a votação, o presidente informou que foram 6 votos a favor da prestação de contas, 
nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Informou que faria um ofício à autarquia comunicando a 
aprovação da prestação de contas 2021 pelo Conselho Fiscal. A conselheira Andrea Batista perguntou 
aos demais conselheiros se a partir da próxima reunião poderia ter ao seu lado uma pessoa, como 
ouvinte, cujo objetivo seria auxiliá-la na assimilação de conhecimentos relativos aos trabalhos do 
Conselho Fiscal. Os conselheiros informaram não haver objeção ao pleito.  Nada mais havendo a tratar, 
o presidente, sr. Petrônio Magalhães deu por encerrada a reunião, e eu, Petrônio Magalhães lavrei a 
presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes. 

Deliberações 
Aprovadas a prestação de contas 2021 da autarquia e fundos Recifin e Reciprev com 6 
votos favoráveis, nenhum contra e nem uma abstenção. 

Responsável pela elaboração da ata: Petrônio Lira Magalhães 
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