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PREFEITURA

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Marataízes, referente ao exercício financeiro de 2017, que tem como objeto
apreciação quanto a atuação do Sr. Robertino Batista da Silva.
Em 02/04/2018 tempestivamente, conforme aos termos do art. 139 do RITCEES,
foram encaminhadas as contas da referida Prestação de Contas, através do Sistema
CidadES, cujo prazo para julgamento se encerra em 31/12/2019.
Da análise inicial, coube a elaboração pelo NCE - Núcleo de Controle Externo de
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O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:

diante dos achados opinou pela Citação do responsável para que, no prazo
estipulado apresentasse razões de justificativa, alegações de defesa, bem como
documentos que entendesse necessários.
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Assim sendo, nos termos da Instrução Técnica Inicial 00611/2018-9, peça 59, e da
Decisão SEGEX 00592/2018-1, peça 60, citando o gestor conforme Termo de
Citação 01125/2018-9 (peça 61) para apresentar documentação e prestar
esclarecimentos que julgar pertinente.
Descrição do achado
4.4.1 Realização de despesa orçamentária sem
empenho.

Responsável
prévio

4.4.2 Utilização de Recursos de Compensação Financeira
Pela Exploração de Petróleo e Gás Natural em fim
Vedado por Lei Federal.
4.4.3 Inconsistência entre os Saldos Financeiros de
Recursos de Compensação Financeira pela Exploração
de Petróleo e Gás Natural Registrados no BALPAT e em
Conta Bancária.
6.1.1 Ausência de Controle da Fonte de Recursos 604 Royalties do Petróleo Evidenciada no Demonstrativo do
Superávit/Déficit Financeiro Encaminhada no Anexo
ao Balanço Patrimonial Consolidado.

Robertino Batista da Silva

7.1 Descumprimento do limite máximo da Despesas com
Pessoal previsto na LRF.
9. Transferências de Recursos ao Poder Legislativo
acima do Limite Permitido pela Constituição da
República.

Regularmente citado, o responsável juntou aos autos, dentro do prazo legal, nos
termos da Decisão, suas justificativas (Resposta de Comunicação 01203/2018-5),
que após devidamente analisadas embasaram a conclusão e proposta de
encaminhamento da Instrução Técnica Conclusiva 00728/2019-5, peça 68, que
trouxe a seguinte conclusão:
6.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao município de
Marataízes, exercício de 2017, formalizada de acordo com a IN TCEES
43/2017 e com o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações
posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente,
opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita
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PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Marataízes,
recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr.
Robertino Batista da Silva, prefeito no exercício de 2017, conforme o
art. 80 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das
seguintes irregularidades:

2.1

REALIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHO (ITEM 4.4.1 DO RT 508/2018-4).

SEM

PRÉVIO

Inobservância ao artigo 167, II, da Constituição da República, arts. 59 e 60
da Lei 4320/1964.

2.2

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM FIM
VEDADO POR LEI FEDERAL (ITEM 4.4.2 DO RT 508/2018-4).
Inobservância ao art. 8º da Lei federal 7.990/89

2.3

INCONSISTÊNCIA
ENTRE
O
SALDO
FINANCEIRO
DE
RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO
DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL REGISTRADOS NO BALANÇO
PATRIMONIAL E EM CONTA BANCÁRIA (ITEM 4.4.3 DO RT 508/20184).
Inobservância ao art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei Estadual
10720/2017.

2.4

AUSÊNCIA DE CONTROLE DA FONTE DE RECURSOS 604 –
ROYALTIES DO PETRÓLEO EVIDENCIADA NO DEMONSTRATIVO DO
SUPERÁVIT/DÉFCIT FINANCEIRO ENCAMINHADA NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 6.1.1 DO RT 508/2018-4)
Inobservância aos artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.

2.5

DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO DA DESPESA COM
PESSOAL PREVISTO NA LRF (ITEM 7.1 DO RT 508/2018-4)
Inobservância aos artigos 20, inciso III, alínea “b”, art. 19, III, e art. 22,
parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
Propõe-se ainda:
Aplicação de sanção por multa ao responsável, nos termos do art. 5º
da Lei 10.028/2000, tendo em vista o descumprimento do limite de gastos
com pessoal, conforme relatado no item 2.5 desta instrução conclusiva.

-

Determinar a adoção de medidas de controle e evidenciação
fidedignas das informações pertinentes às fontes de recursos utilizadas
pelo município, nos termos da Lei 4320/64 e Lei de Responsabilidade
Fiscal, bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP)
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Manifesta-se o douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, através do Parecer nº 00894/2019-5, peça 72, que sob o
aspecto técnico-contábil, pugna nos mesmos termos que a ITC 00728/2019-5.
No dia 09 de outubro de 2019, foi apresentada defesa oral pelo defendente, Notas
Taquigráficas 00285/2019-1, e promovida juntada de documentos por meio da Peça
Memorial 00254/2019-4.
Após, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.

II.

2.1

FUNDAMENTAÇÃO

Realização de despesa orçamentária sem prévio empenho (Item 4.4.1

do RT 508/2018-4).
Por meio do RT 508/2018-4 trouxe a área técnica que ao analisar as Prestações de
Contas Mensais de 2018 até junho/2018 (CidadES), apurou-se o empenho em
despesas de exercícios anteriores no valor de R$ 6.503.726,33 (Apêndice G), pagos
da seguinte forma:
Fonte Recursos

Valor R$

000 - Recursos Próprios

844.208,75

101 - Manutenção Desenvolviment o Ensino

51.656,60

107 - Recursos FNDE exceto salário-educação

257.608,45

108 - Recursos convênio - educação

112.180,00

201 - Recursos proprios saúde

403.557,27

203 - Recursos SUS

97.426,10

301 - Recursos FNAS

299.968,20

399 - Demais Recursos Assistência Social

204.121,00

602 - COSIP

345.578,97

604 - Royalties União
999 - Outros recursos vinculados
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Total

6.503.726,33

Sendo totalizado na conta de exercícios anteriores R$ 4.797.289,16, entre janeiro e
fevereiro de 2018, antes, portanto, do encaminhamento da PCA de 2017, e que
apuração da totalidade das despesas de exercícios anteriores lançadas em 2018 na
aferição da despesa com pessoal foi determinante, refletindo na apuração do limite
de despesa com pessoal da LRF.
Em resposta ao Termo de Citação 1125/2018-9, afirmou a defesa:
O Relatório Técnico afirma que o cômputo da totalidade das despesas de
exercícios anteriores lançadas em 2018 na aferição da despesa com pessoal foi
determinante, refletindo na apuração do limite de despesa com pessoal da LRF.
Pois bem. Mediante se verifica da documentação acostada, a; realização da
despesa sem prévio empenho no que se refere a pessoal, se deve ao fato de
que o Município realizou o pagamento de quinquênio de exercícios anteriores
que estavam pendentes desde 2003.
Segundo informação do Setor de Recursos Humanos do Município, era usual o
Município efetuar o pagamento, apenas, de quem solicitava, quando a partir de
2014 interrompeu o pagamento de quinquênio, retomando e atualizando toda a
despesa de quinquênio em 2018, conforme documentação acostada pelo próprio
RH Municipal, não afetando a despesa com pessoal do exercício de 2017.
No que se refere às demais despesas empenhadas sem prévio empenho,
apresentamos as justificativas da seguinte forma:

a.

Espírito Santo Centrais Elétricas, SAAE, TELEMAR, Empresa Brasileira de
Correios: Segundo informação da Contabilidade Municipal, as faturas referentes
a novembro e dezembro somente deram entrada em 2018 para liquidação,
assim, os empenhos sequer foram realizados e/ou anulados em 2017 com base
no Decreto
1998/2017 (Encerramento do Exercício);

b.

BS Guarda de Animais, Guerra Service, PP Dias Lopes, Ahcor Construtora:
Os empenhos não se realizaram, tendo sido anulados em 2018;

c.

ARAÚJO RENTACAR, Georastreamento e Logística Ltda, Guerra Service,
Kurumá Veículos, LM dos Santos Merceria, Limpeza Urbana, MBS Tratores, R.K.
Revenda, Star Tech, V. Seccon: Se referem a reempenhos de 2017, logo houve
empenho prévio;

d.

Aruna Eventos, Casa da Paz, Consórcio Cachoeiro Integrado, Cont ato
Diário, CTRCI Central de Resíduos Sólidos, Distrimix Dist. Medicamentos,
Ebalmaq Comércio e Informática, Eco Tech,Soluções, Editora Cidadania ltda,
José Carlos Serafim Barreto, Kurumá Veículos, Lava Rápido Jacarandá, Limpeza
Urbana Serviços, Lockin Locação Eireli, Martins e Bourgnon Ltda, Mater
Locadpra de Veículos, P.P Dias Lopes, Rodrigo Terra. Pereira, S/A A Gazeta,
T.M. do Amaral: As faturas referentes a dezembro somente deram entrada em
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2018 na Contabilidade para liquidação, razão pela qual os empenhos sequer
foram realizados e/ou anulados em 2017 com base no Decreto 1998/2017
(Encerramento de Exercício);

e.

Bbiano Magnolio da Silva: Despesa do exercício de 2015, empenhado como
despesas de exercício anterior, para fins de evitar locupletamento ilícit o da
Administração; e,

f.

M.D.L. COM de Produtos Farmacêuticos Ltda-ME: As faturas foram
indevidamente pagas a menor em 2017, com ajuste em 2018 como "despesa de
exercício anterior".
Acrescenta-se que os demais credores foram empenhados em 2018 por Termo
de Ajuste de Contas. Ressalta-se que os serviços foram realizados pelos
prestadores que agiram de boa-fé na confiança de que receberiam os valores
devidos.
Nesse mister, a Lei de Licitações reconhece que, mesmo havendo qualquer
nulidade no procedimento de contratação, o pagamento de indenização ao
particular, quando já executado de boa-fé, fica garantido o ressarcimento, senão
vejamos:
"Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera
retroativamente impedindo efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria
produzir, além de desconstituir os já produzidos.
Parágrafo Único - A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar
o contrato pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e
por outros prejuízos regularmente com provados, contanto que não lhe seja
imputável promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa."
Desta forma, pelos fundamentos trazidos, qualquer serviço realizado pelo
particular em favor da Administração, sem o respectivo contrato, deve ser
indenizado, desde que o contratado esteja agindo de boa-fé.

Quanto a listagem de despesas de exercícios anteriores (DEA), demonstrado no
apêndice G do RT 508/2018-4, do total de valores empenhados, no montante de R$
1.323.147,57 tratam-se a despesa com pessoal, pertinentes a valores de
quinquênios dos servidores.
Já quanto o montante de R$ 5.011.042,02 referentes a demais empenhos em outras
despesas correntes, de grande maioria despesas contínuas, sendo elas: ticket
alimentação; locação de veículos e imóveis; consumo de água; energia elétrica;
telecomunicações; dentre outras, ou

seja,

despesas

essas que efetivamente

cumpriram o estágio da liquidação, ou seja, houve a efetiva prestação do serviço, e
que deveriam ter sido apropriadas no período correto, em observância ao princípio
da

competência,

conforme art. 50, II da Lei Complementar 101/00, logo não

poderiam ter seus empenhos cancelados.
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Conclui-se que as despesas, como fornecimento de energia elétrica, de água,
telefonia e outros, foram executadas efetivamente no exercício de 2017, sem que
houvesse efetivo o prévio empenho por parte do Poder Executivo Municipal.
Vale ressaltar que em sede de defesa oral, trouxe a defesa as mesmas justificativas
já apresentadas, sem acostar nova documentação para análise. Isto posto, passo a
me manifestar:
Em desacordo com o art. 167, II da Constituição Federal:
Art.167. São vedados:
II- a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que
excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

E os arts. 59 e 60 da Lei Complementar 4.320/64:
Art. 59 – O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos
concedidos.
(...)
§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por
qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término
do mandato do Prefeito.
(...)
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a
emissão da nota de empenho.
§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se
possa determinar.
§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a
parcelamento.

De fato, há que se reconhecer a infringência a norma que rege a matéria,
considerando a ausência de empenho das despesas descritas, preterindo o primeiro
estágio

pelo

qual a

despesa

deve

percorrer até

que

seja

liquidada

e

consequentemente quitada.
De acordo com o renomado professor Sérgio Jund, o empenho da despesa deverá
ser prévio, precedendo a realização da despesa e está restrito ao limite do crédito
orçamentário. Acrescenta, que o ato de empenhar deduz o valor da despesa da
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dotação orçamentária, tornando a quantia empenhada indisponível para nova
aplicação.
Ainda nas palavras do precitado doutrinador, o estágio do empenho necessita da
observância de três fases, quais sejam: autorização do ordenador de despesa,
indicação da modalidade licitatório, sua dispensa ou inexigibilidade e a formalização
comprovada pela emissão da nota de empenho.
É inequívoco, portanto, que para se empenhar uma despesa é imprescindível a
existência de créditos orçamentários, ou seja, a despesa somente será realizada se
existir crédito orçamentário com saldo suficiente, o que se verifica, obviamente,
através de prévio empenho.
Diante de tal irregularidade, acompanho a área técnica e corpo ministerial,
permanecendo a presente irregularidade uma vez descumprido preceito legal.
Cabendo determinação ao atual gestor da Prefeitura Municipal no sentido de que
se abstenha de realizar despesa sem prévio empenho, conforme rege a legislação
financeira, que abarca a matéria.

2.2

Utilização de recursos de compensação financeira pela exploração de

petróleo e gás natural em fim vedado por lei federal (Item 4.4.2 do RT
508/2018-4).
Ao consultar o balancete da execução orçamentária, apontou a área técnica em
seu relatório que o município aplicou recursos de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural em fim vedado pelo art. 8 da Lei Federal
7.990/89.
Versa o art. 8 da Lei Federal 7.990/89:
Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive
o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás
natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o
último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente
corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro
de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos
recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal .
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§ 1º As vedações constantes do caput não se aplicam:
I - ao pagamento de dívidas para com a União e suas entidades;
II - ao custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino,
especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive as
relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a
profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública.
§ 2º Os recursos originários das compensações financeiras a que se refere este
artigo poderão ser utilizados também para capitalização de fundos de
previdência.

Tendo, portanto, feito o pagamento de despesas relacionadas a principal da dívida
contratada (R$ 207.060,96, rubrica 469071) e vencimentos e vantagens fixas do
quadro permanente (rubrica 319011, valor R$ 1.261.860,96), que adicionadas a
encargos trabalhistas e outras despesas afetas totalizou R$ 7.008.037,18,
passíveis de devolução à fonte de recursos nº 604, royalties do petróleo recebidos
da União.
Em sua defesa, afirma o gestor que dos valores pagos, R$ 207.060,96 trata-se de
dívida junto à Receita Federal relativa à Contribuição Previdenciária de agentes
políticos indevidamente compensadas em anos anteriores.

Já o valor de R$

1.261.860,96, é pertinente a despesas com vencimentos e vantagens fixas da
Educação - Profissionais do Magistério. Já as demais despesas custeadas com
recursos de royalties não se referem a dívidas nem despesa com pessoal do quadro
permanente.
Esta Corte de Contas, por meio do Parecer Consulta 003/2017, exarou o seguinte
entendimento:
...mantém-se o entendimento pela impossibilidade de utilização dos
recursos
oriundos dos royalties do petróleo para pagamento de pes soal permanente, exceto
quando o custeio for relativo a despesas com manutenção e desenvolvimento do
ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive
as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a
profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública (art. 5º da Lei
Federal nº 12.858/2013).

Manifestou-se a área técnica por meio da ITC 00728/2019-5 que:
Dito isto, e compulsando os documentos acostados pela defesa, verifica-se que
foram efetuados pagamentos de despesas com consórcio público em
saúde (Expandida Sul) no montante de R$ 2.830.000,00, referente a parcelas
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de: investimento; outras despesas correntes; e pessoal e encargos sociais.
Verifica-se também o pagamento de obrigações patronais ao Regime Próprio de
Previdência Social e ao Regime Geral de Previdência Social de profissionais do
magistério, da educação infantil e fundamental, no valor de R$ 2.685.362,04
e pagamento de salários dos profissionais do magistério, no montante de R$
1.261.860,96.Comprova também o pagamento do principal de dívidas contratada
com a União, no montante de R$ 207.060,96.
Todavia, verifica-se que foram pagas despesas no montante de R$ 22.353,22 com
auxílio alimentação na função saúde. Quanto a este tipo de pagamento, é
imperioso trazer aos autos o entendimento exarado pelo Tribunal de Contas de
Santa Catarina, nos autos do processo de consulta -CON 06/00023010 que assim
respondeu:
(...)
A indenização por demissão de servidores ou empregados, nos termos do art. 19,
§ 1º, da LRF, não serão computados nos limites das despesas de pessoal
bem
como
aquelas
de caráter indenizatório, como por exemplo, diárias,
ajuda de custo (mudança de residência, deslocamento, indenização uso
veículo próprio, etc.), auxílio
alimentação,
vale
alimentação,
auxílio
transporte, vale transporte e auxílio creche, conforme Portaria SOFn. 163-STN.
A Portaria Interministerial n. 519/2001 flexibiliza o conceito de despesa com
pessoal, permitindo que os Municípios classifiquem as despesas de pessoal de
caráter indenizatório como "Outras Despesas Correntes"; para esse tipo de
despesa não podem ser aplicados os recursos provenientes de Royalties,
já que a lei veda expressamente sua aplicação em despesas com
pessoal do quadro permanente .
Assim, referida despesas são de pessoal, mas, contabilizadas como de custeio em
"Outras Despesas Correntes". Com efeito, apesar dessas despesas não serem
computadas nos limites de gastos com pessoal e, em consequência, nos
termos do art. 8º da Lei 7.990/89 (Royalties), os recursos provenientes de
Royalties não podem ser utilizados para
pagamento de despesas
indenizatórias de pessoal perma nente.
(...)

Desta forma, uma vez que apesar de caráter indenizatório, as despesas com
alimentação de pessoal permanente estão sedo custeadas com recursos de
royalties, fica caracterizada a infringência do art. 8º da Lei 7990/89, mantendo-se a
irregularidade.
2.3

Inconsistência entre o saldo financeiro de recursos de compensação

financeira pela exploração de petróleo e gás natural registrados no balanço
patrimonial e em conta bancária (Item 4.4.3 do RT 508/2018-4).
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Trouxe o RT 508/2018-4, que através do Balanço Patrimonial contatou-se que a
fonte de recursos evidenciada na tabela 13 o referido RT, 604 - Royalties do
Petróleo iniciou o exercício com superávit financeiro de R$ 10.241.831,11, e
encerrou o exercício com déficit financeiro de R$ - 2.420.998,22, conforme
apontamento

6.1.1

(apontamento

de

Ausência de Controle da Fonte de

Recursos/déficit por fonte).
Já nos balancetes da execução orçamentária constatou-se que foram recebidos no
exercício de R$ 65.493.367,10 e gastos (pagos) R$ 80.475.597,85. Todavia, em
consulta ao Termo de Verificação, observa-se o montante de R$ 35.303,19 em
conta corrente e aplicação (BB –15.299-4 PMM Saúde/Royalties/Pessoal).
Apresentou o defendente as seguintes razões de justificativas:
Inicialmente, importante destacar que nem sempre a disponibilidade
demonstrada no arquivo BALPAT significará o valor exato da disponibilidade
financeira em conta bancária, considerando que o Anexo de Disponibilidade do
BALPAT apresenta o superávit financeiro e não o saldo real das contas
bancárias demonstrados no Termo de Verificação.
Além disso, o arquivo BALPAT remonta a saldos invertidos originados em
exercícios anteriores que por falta e normativo legal sobre a situação, resultou
em movimentação de recursos entre contas bancárias sem a poss ibilidade da
devida movimentação contábil no sistema de informática, motivo pelo qual foram
se avolumando diferenças que resultam em inconsistências entre o anexo
Disponibilidade de Caixa - BALPAT por fonte de recurso, e os valores constantes
do RGF - Disponibilidade de Caixa [vide relatório da LRFWEB], que é feito
manualmente, em Excel, justamente porque o sistema gerou tais inconsistências
para cada uma das fontes de recurso, conforme Carta Comercial anexa da
empresa detentora do software de Contabilidade.
Logo, não podemos tomar como parâmetro, os dados do arquivo BALPAT Disponibilidade de Caixa em extensão "XML" e sim os dados constantes do
anexo de Disponibilidade de Caixa do 3º quadrimestre do exercício de 2016 e
2017 do sistema LRFWEB.
Assim, para a correção da inconsistência apontada, seria necessário, que
houvesse de forma automática no Sistema Informatizado de Contabilidade, uma
ferramenta que pudesse controlar, apontar e corrigir as possíveis inconsistências
no anexo disponibilidade financeira demonstrada no BALPAT.
Dessa forma, na PCA 2018, o arquivo BALPAT, que em exercícios anteriores se
apresentou com saldos por fontes de recursos divergente, não mais apresentará
tais inconsistências, considerando que o Sistema Contábil não permitirá o
encerramento e conciliação das contas bancárias, caso hajas ditas
inconsistências.
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Com relação a constatação da equipe técnica, no Termo de Citação, de
divergência entre os saldos financeiros da fonte 604 - Royalties no BALPAT e
nas contas bancárias da mesma fonte, entendemos estar equivocada a
metodologia utilizada por eles considerando que, para se fazer análise financeira
de qualquer conta bancária, não basta considerar o valor arrecadado e as
despesas orçamentarias pagas como foi feito pela equipe técnica do TCE.
Para se chegar ao saldo final, constante do Termo de Verificação, é necessário
considerar o saldo financeiro inicial (bruto, não o líquido), a receita total
arrecadada, todas as despesas pagas (não somente as orçamentárias, como foi
feito), considerando ainda ajustes financeiros que ocorreram no decorrer do
exercício, conforme demonstrado abaixo:

No Termo de Citação somente houve menção como conta bancária da fonte
Royalties – 604 a de número 15.299-4 PMM Saúde/Royalties/Pessoal, no
entanto, ela é apenas uma entre 11 contas de Royalties, que totalizam a cifra de
R$ 117.548,42 e não R$ 35.303,19. Detalhamento:

Esses são os motivos para o afastamento da inconsistência com recomendação
para verificação do que aqui está sendo justificado para acompanhamento e
apuração da PCA de 2018. Toda a documentação comprobatória consta do
anexo.

Cabe ressaltar que a informação contábil precisa representar fidedignamente os
fenômenos econômicos e outros que se pretenda, sendo, portanto, completa,
neutra e livre de erros.
Por meio da defesa o gestor afirma que os saldos originários de exercícios
anteriores foram evidenciados no BALPAT de forma invertida, o que resultou em
movimentação de recursos entre contas bancárias sem a possibilidade de devida
movimentação bancária no sistema de informática, o que causou grande
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discrepância entra o demonstrado no anexo BALPAT e o RGFDCX, sendo o
correto o evidenciado no Relatório de Gestão Fiscal.
Em que pese reconhecer a ocorrência do desacerto contábil no demonstrati vo em
análise em relação as contas bancárias, não verifico suficiência para que as contas
do gestor sejam maculadas em razão da irregularidade que se apresenta, ante a
ausência de qualquer indicação de que a mesma possa ter causado dano ou
prejuízo ao erário municipal.
Diante disso, divirjo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de
Contas, no sentido de manter a irregularidade no campo da ressalva, fazendo
constar determinação ao atual gestor para que adote medidas de controle e
evidenciação fidedignas das informações pertinentes às fontes de recursos
utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64 e Lei de Responsabilidade
Fiscal, bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
2.4

Ausência de controle da fonte de recursos 604 – Royalties do Petróleo

evidenciada no demonstrativo do superávit/défcit financeiro encaminhada no
anexo ao Balanço Patrimonial (Item 6.1.1 do RT 508/2018-4).
Foi apontado por meio do RT 508/2018 que ocorreu déficit financeiro na fonte de
recursos 604 – Royalties do Petróleo, resultado do confronto entre o ativo e passivo
financeiro que se deu no montante de R$ 2.420.998,22. Resultado este,
inconsistente com o apurado por este Tribunal de Contas, através do Anexo 5 da
RGF.
Em resposta ao Termo de Citação 41125/2018-9 afirmou o gestor:
Em face do Relatório de Auditoria, exercício de 2017, acerca dos itens 6,1.1
que
trata da ausência de controle de recursos da fonte Royalties de
Petróleo, evidenciada no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro,
anexo ao Balanço Patrimonial, apresentamos abaixo justificativas que,
entendermos esclarecer este indicativo de irregularidade.
Foi apontado no referido Relatório Técnico, déficit financeiro na fonte de
recursos Royalties de Petróleo, como de fato ex istiu. Porém, o valor
empenhado não ultrapassou o total de créditos concedidos, no entanto, a
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários da fonte Royalties de
Petróleo, apresentou um déficit de arrecadação na ordem de
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aproximadamente R$ 7.600.000,00,
Balancete anexo.

conforme pode ser verificado no

Assim, na expectativa da arrecadação desta fonte de recurso melhorar, a
administração manteve a qualidade do serviço público ofertado mesmo
correndo o risco de não arrecadar o que foi previsto. A tão esperada
"melhora na arrecadação se deu, de fato, neste exercício de 2018, o que
provocou então o déficit financeiro.
Além disso o controle orçamentário por fonte de recursos se mostra
relativamente recente, se comparado às normas contábeis até então
instituídas, sendo para 2018, um controle mais aprimorado por parte dos
profissionais responsáveis por sua formalização, somado aos comunicados
de alertas por parte deste r. Tribunal.
Com relação a divergência citada entre o Anexo de Disponibilidade de
Caixa ao Balanço Patrimonial e o Anexo 5 do RGF, também procede,
considerando uma inconsistência neste anexo gerado em extensão
"XML" pelo sistema informatizado de Contabilidade, motivo pelo qual o
anexo 5 RGF é elaborado manual mente em Excel, conforme
comprova
Carta Comercial da empresa detentora do Software que,
para este exercício de 2018, após vários ofícios da Secretaria de
Finanças
cobrando
o
acerto,
estão providenciando os ajustes
necessários.

Da mesma forma que no item 2.3 deste voto, em que pese reconhecer a ocorrência
do desacerto contábil no Balanço Patrimonial e Anexo 5 do Relatório de Gestão
Fiscal, não verifico suficiência para que as contas do gestor sejam maculadas em
razão da irregularidade que se apresenta, ante a ausência de qualquer indicação de
que a mesma possa ter causado dano ou prejuízo ao erário municipal.
Isto posto, divirjo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de
Contas, no sentido de manter a irregularidade no campo da ressalva. E determino
a adoção de medidas de controle e evidenciação fidedignas das informações
pertinentes às fontes de recursos utilizadas pelo município, nos termos da Lei
4320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP).
2.5

Descumprimento do limite máximo da despesa com pessoal previsto na

LRF (Item 7.1 do RT 508/2018-4).
Com base na documentação que integra a prestação de contas, constatou-se que
as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 54,89% da
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receita corrente líquida ajustada, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B,
sintetizada na tabela a seguir:

Descumprindo, portanto, o limite máximo de gasto com pessoal do Poder
Executivo.
E ainda, em 2018, até o mês de junho, houve o lançamento de despesas de
exercícios anteriores com pessoal no montante de R$ 1.323.147,57, alterando o
resultado apurado para os seguintes valores:

Esta Corte de Contas encaminhou pareceres de alerta, pelo descumprimento do
Limite

Legal

estabelecido

de

54%

da

RCL,

referente

aos

1º

e

3º

quadrimestres/2017, e pelo descumprimento do Limite prudencial de 51,30% da
RCL referente ao 2º quadrimestre/2017 conforme consta nos seguintes processos:
4719/2017, 8523/2017 e 2024/2018.
Já quanto às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, verificou-se que essas despesas atingiram 57,08% em relação à
receita corrente líquida ajustada, sendo descumprindo o limite prudencial,
entretanto ainda permaneceu cumprido o limite máximo, conforme evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:

Em resposta ao Termo de Citação 1125/2018-9 apresentou o gestor as medidas de
contingenciamento adotadas afim de obter a realização da receita prevista para o
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exercício de 2018. Argumenta também que não concedeu a revisão geral de
salários aos servidores, uma vez que ultrapassou o limite prudencial, buscando
executar medidas que visam à regularização de referidos percentuais (Peça
Resposta de Comunicação 01203/2018-5).
Por fim, afirma ter ocorrido queda na arrecadação municipal em razão da grave
crise financeira que assola o país desde 2015, enfrentando o município grandes
dificuldades em administrar os gastos públicos em razão do custeio da máquina
pública.
Oportunamente, por meio de sustentação oral, considerou o gestor ter ocupado a
posição de Prefeito Municipal interinamente no período de 28 de junho de 2013 a
30 de setembro de 2015. E que ao sair em setembro de 2015 a despesa com
pessoal atingiu o percentual de 43,33% da receita corrente líquida (base nos
últimos 12 meses), tendo após esse período aumentado de forma consistentes,
rompendo o limite legal.
A Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Artigo 23,
determina que o gestor deve tomar medidas para restabelecer as despesas aos
limites estabelecidos no prazo de até o segundo quadrimestre seguintes, com a
preocupação de atenuar pelo menos um terço do excedente no primeiro
quadrimestre seguinte.
Trago também o art. 169, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, que versa sobre
medidas efetivas a serem adotadas pelo gestor ao exceder os limites estabelecidos
em lei complementar, sendo elas:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998).
(...)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste
artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no cap ut,
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as
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seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998).
(...)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não
forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da
lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá
perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos
Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade
administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
(...)

Isto posto, em análise as peças de defesas apresentadas, não foi possível
comprovar a adoção de medidas efetivas com um objetivo de sanear o
descumprimento, portanto, acompanhando o entendimento técnico e Ministerial,
mantenho a presente irregularidade.
2.6

Transferência de recursos ao poder legislativo acima do limite

permitido (Item 9 do RT 508/2018-4).
Conforme relatado no RT 508/2018-4, trata-se a presente irregularidade de:
A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os municípios, no
Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.
Em seu art. 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo,
estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para des pesas totais do
Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de contas, apuraram-se os
valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de
duodécimo (planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no decorrer do
exercício em análise, conforme demonstrado sinteticamente na tabela a seguir:

Portanto, verifica-se que o Poder Executivo transferiu recursos ao Poder
Legislativo acima do limite permitido.
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Em sua defesa afirmou o gestor que ao analisar a tabela 30 elaborada pela área
técnica, observou que não foram consideradas as receitas de “Multas e juros de
mora e outros tributos” e as “Multas e juros de mora de dívida ativa de outros
tributos”, trazendo a esta Corte de Contas entendimento exarado pelo Tribunal de
Contas do Tocantins

(TCE-TO), por meio do Parecer Consulta 2970/2010

pertinente a quais Receitas compõem a base de cálculo para o duodécimo. Sendo
elas:

E ainda o entendimento do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) também
em processo Consulta:
PROCESSO T.C. Nº 0904288-0
CONSULTA
INTERESSADO: Sr. GESSÉ VALÉRIO DE OLIVEIRA – PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
DECISÃO T.C. Nº 1117/09
Decidiu o Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, em sessão ordinária
realizada no dia 07 de outubro de 2009, considerando, na íntegra, a conclusão
do Parecer CCE N.º 10/2009, CONHECER da presente consulta, face à
obediência aos requisitos de admissibilidade estabelecidos na Lei Orgânica
desta Corte e, no mérito, responder ao consulente nos seguintes termos:
1. Com amparo nas Decisões T.C. n° 0210/01, 1390/01, 1559/01,
1387/02, 0086/03, 1451/03, 0212/06, 0492/06 e 1036/07, tem-se como receitas
que compõem a base de cálculo para o limite estatuído no artigo 29-A, da
Constituição Federal:
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RECEITAS TRIBUTÁRIAS
IPTU
ISS
ITBI
IRRF (retido pelo município)
Taxas
Contribuições de Melhoria
Multa e Juros de natureza tributária
TRANSFERÊNCIAS
Cota IOF – Ouro
Cota ITR
Cota IPVA
Cota ICMS
Cota IPI
Cota FPM
Cota ICMS – Desoneração (Lei Complementar n° 87/96)
CIDE
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Dívida Ativa Tributária (acrescida das multas, juros e atualizações monetárias)
(...)

Considerando ainda que a área técnica desta Egrégia Corte de Contas por meio da
ITC 728/2019-5 afirmar que após feitas as inclusões de despesas outrora omitidas,
verifica-se que as receitas totais passam a ser de R$ 72.072.687,40. Ao aplicar o
percentual máximo permitido para o município, 7%, chega-se ao total de R$
5.045.088,12, ou seja, exatamente o valor que foi repassado no exercício
financeira, afasto a presente irregularidade.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento técnico e Ministerial VOTO
no sentido de que a Segunda Câmara aprove a seguinte minuta de Acórdão que
submeto à consideração de Vossas Excelências.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Marataízes
REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Marataízes,
exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Robertino Batista da Silva, nos
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termos do art. 84, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012;

2.

Determinar, com fundamento no art. 87, VI da Lei Complementar 621/2012:

2.1 ao atual gestor ou a quem vezes o fizer que se abstenha de realizar despesa
sem prévio empenho, conforme rege a legislação financeira, que abarca a
matéria.
2.2 ao atual gestor ou a quem vezes o fizer que adote medidas de controle e
evidenciação fidedignas das informações pertinentes às fontes de recursos
utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64 e Lei de Responsabilidade
Fiscal, bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP).
3.

Formar autos apartados, após trânsito em julgado, nos termos dos arts. 38,

inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a
finalidade

de

se

responsabilizar, pessoalmente, o

Prefeito

Municipal pelo

descumprimento do disposto no art. 5°, inciso IV, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00.

4.

Dar ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Prefeito, da Prefeitura Municipal
de Marataízes, relativas ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr.
Robertino Batista Da Silva.
Mediante Relatório Técnico 00508/2018-4, (peça 58) foi apontado indicativos de
irregularidade em análise da Prestação de contas anual relativo ao exercício de
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2017. A Instrução Técnica Inicial 00611/2018-9, (peça 59) sugeriu a citação dos
responsáveis.
O responsável foi citado para apresentar defesa -Termos de Citação 1125/2018-9
(DOC 61), das seguintes irregularidades apontadas no RT 508/2018-4:
Descrição do achado
4.4.1 Realização de despesa orçamentária sem prévio empenho.
4.4.2 Utilização de Recursos de Compensação Financeira Pela Exploração de Petróleo e
Gás Natural em fim Vedado por Lei Federal.
4.4.3 Inconsistência entre os Saldos Financeiros de Recursos de Compensação Financeira
pela Exploração de Petróleo e Gás Natural Registrados no BALPAT e em Conta Bancária.
6.1.1 Ausência de Controle da Fonte de Recursos 604 -Royalties do Petróleo Evidenciada
no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Encaminhada no Anexo ao Balanço
Patrimonial Consolidado.
7.1 Descumprimento do limite máximo da Despesas com Pessoal previsto na LRF.
9. Transferências de Recursos ao Poder Legislativo acima do Li mite Permitido pela
Constituição da República.

Tempestivamente protocolizou as suas justificativas - Resposta de Comunicação
01203/2018-5, que após devidamente analisadas embasaram a conclusão e
proposta de encaminhamento da Instrução Técnica Conclusiva 00728/2019-5
(peça 68), que trouxe a seguinte conclusão:
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao município de
Marataízes, exercício de 2017, formalizada de acordo com a IN TCEES
43/2017 e com o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações
posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente,
opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita
PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Marataízes,
recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr.
Robertino Batista da Silva, prefeito no exercício de 2017, conforme o
art. 80 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das
seguintes irregularidades:

2.6

REALIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHO (ITEM 4.4.1 DO RT 508/2018-4).

SEM

PRÉVIO

Inobservância ao artigo 167, II, da Constituição da República, arts. 59 e 60
da Lei 4320/1964.

2.7

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM FIM
VEDADO POR LEI FEDERAL (ITEM 4.4.2 DO RT 508/2018-4).
Inobservância ao art. 8º da Lei federal 7.990/89
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2.8

INCONSISTÊNCIA
ENTRE
O
SALDO
FINANCEIRO
DE
RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO
DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL REGISTRADOS NO BALANÇO
PATRIMONIAL E EM CONTA BANCÁRIA (ITEM 4.4.3 DO RT 508/20184).
Inobservância ao art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei Estadual
10720/2017.

2.9

AUSÊNCIA DE CONTROLE DA FONTE DE RECURSOS 604 –
ROYALTIES DO PETRÓLEO EVIDENCIADA NO DEMONSTRATIVO DO
SUPERÁVIT/DÉFCIT FINANCEIRO ENCAMINHADA NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 6.1.1 DO RT 508/2018-4)
Inobservância aos artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.

2.10 DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO DA DESPESA COM
PESSOAL PREVISTO NA LRF (ITEM 7.1 DO RT 508/2018-4)
Inobservância aos artigos 20, inciso III, alínea “b”, art. 19, III, e art. 22,
parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
Propõe-se ainda:
Aplicação de sanção por multa ao responsável, nos termos do art. 5º da Lei
10.028/2000, tendo em vista o descumprimento do limite de gastos com
pessoal, conforme relatado no item 2.5 desta instrução conclusiva.
Determinar a adoção de medidas de controle e evidenciação fidedignas das
informações pertinentes às fontes de recursos utilizadas pelo município, nos
termos da Lei 4320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas por meio de Parecer n°
00894/2019-5 da lavra do Exmo. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu
ao posicionamento técnico.
No dia 09 de outubro de 2019, foi apresentada defesa oral pelo defendente, Notas
Taquigráficas 00285/2019-1, e promovida juntada de Memorial 00254/2019-4.
Ato contínuo o Conselheiro Relator em seu Voto 5198/2019-3, por manter as
irregularidades constantes dos itens 2.1; 2.2 e 2.3 da ITC 00728/2019-5, votou por
EMITIR PARECER PRÉVIO pela rejeição das Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Marataízes e determinação.
Diante do exposto, pedi vista aos autos para melhor me inteirar da situação.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
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Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Prefeito, da Prefeitura Municipal
de Marataízes, relativas ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr.
Robertino Batista da Silva.
A Prestação de Contas Anual foram encaminhadas tempestivamente, nos termos do
art. 139 do RITCEES, através do Sistema CidadES. O prazo para julgamento se
encerra em 31/12/2019.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71 as normas federais relativas à
“fiscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção
entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo,
a serem julgadas pelo Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais
administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são aplicadas também aos Tribunais de
Contas dos Estados, conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal.
Verifico que o feito se encontra devidamente instruído, tendo sido observados todos
os trâmites legais e regimentais, bem como atendidos os princípios constitucionais
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim,
aptidão ao julgamento de mérito, com vista a dar o embasamento ao Poder
Legislativo Municipal competente a proceder com o julgamento das contas de
prefeito.
Após análise dos autos, verifico que o município de Marataízes, cumpriu com a
determinação do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei
n° 11.494/2007, considerando que aplicou 101,31% (cento e um virgula trinta e um
porcento) das transferências de recursos do FUNDEB na remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica. Também aplicou 34,16% (trinta
e quatro vírgula dezesseis porcento) das receitas de impostos e transferências
constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino, em atenção aos
artigos 212, “caput”, da CF/88; 20,34% (vinte vírgula trinta e quatro porcento) de
despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde, atendendo,
portanto, o disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT.
Quanto ao que se refere à despesa de pessoal do executivo, em relação à receita
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corrente líquida apurada para o exercício, foi apurado 54,89% (cinquenta e quatro
vírgula oitenta e nove pontos percentuais), descumprindo o limite legal de 54%. No
tocante às despesas com pessoal - consolidando, constatou-se 57,08%
(cinquenta e sete vírgula oito pontos percentuais), cumprido o limite legal de 60%.
Ressalte-se que dos demonstrativos encaminhados, verificou-se não terem sido
extrapolados os limites de contratação de operação de créditos previstos em
Resolução 43/2001 do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no
artigo 167 da Constituição da República, bem como não houve concessão de
garantias ou recebimento de contra garantias.
Por fim, constatou-se a inexistência de previsão para beneficiar instituições com
renúncia de receita, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual do Município, aprovadas para o exercício em análise.
Com relação aos indicativos de irregularidades, destaco que acompanho o
opinamento técnico contido na ITC 00728/2019-5 que sugere o afastamento das
irregularidades relativas item 2.6 da referida ITC com base nas razões técnicas e
legais dispostas naquela análise técnica, igualmente acompanho o voto do Relator
quanto as irregularidades mantidas descritas nos itens 2.1 e 2.2 e as mantidas no
campo da ressalva relativas aos itens 2.3 e 2.4 da ITC 0078/2019-5.
3. DAS IRREGULARIDADES
3.1. REALIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA SEM PRÉVIO EMPENHO
(ITEM 4.4.1 DO RT 508/2018-4 e 2.1 da ITC 0078/2019-5)
Base normativa: Artigo 167, II CF/88, artigos 59 e 60 da Lei 4320/1964.

O presente indicativo de irregularidade se refere a realização de despesa
orçamentária sem prévio empenho, sendo relatado no RT 508/2018-4, a prática de
emissão de empenhos em despesas de exercícios anteriores no valor de R$
6.503.726,33 (Apêndice G), e que apuração da totalidade das despesas de
exercícios anteriores lançadas em 2018 na aferição da despesa com pessoal foi
determinante, refletindo na apuração do limite de despesa com pessoal da LRF,
tendo sido pagos da seguinte forma:
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Conforme foi verificado das prestações de contas mensais de 2018,
até junho/2018, efetuadas no sistema CidadES, verificou-se o
empenho em despesas de exercícios anteriores em um montante de
R$ 6.503.726,33 (relação no apêndice G), pago às seguintes fontes
de recursos:
Fonte Recursos

Valor R$

000 - Recursos Próprios

844.208,75

101 - Manutenção Desenvolviment o Ensino

51.656,60

107 - Recursos FNDE exceto salário-educação

257.608,45

108 - Recursos convênio - educação

112.180,00

201 - Recursos próprios saúde

403.557,27

203 - Recursos SUS

97.426,10

301 - Recursos FNAS

299.968,20

399 - Demais Recursos Assistência Social

204.121,00

602 - COSIP

345.578,97

604 - Royalties União
999 - Outros recursos vinculados
Total

3.844.816,19
42.604,80
6.503.726,33

Notou-se que a despesa empenhada à conta de exercícios anteriores
totalizou R$ 4.797.289,16 entre janeiro e fevereiro 2018, antes do
encaminhamento da PCA de 2017, e que o cômputo da totalidade
das despesas de exercícios anteriores lançadas em 2018 na aferição
da despesa com pessoal foi determinante, refletindo na apuração do
limite de despesa com pessoal da LRF.
Nesse sentido, propõe-se citar o responsável para alegações de
defesa, acompanhadas de documentos de prova, tendo em vista
evidências de execução de despesas em 2017 sem prévio empenho,
com afetação na apuração da disponibilidade de caixa líquida e limite
da despesa de pessoal da LRF.

Devidamente citado, Termo de Citação 1125/2018-9, o Sr. Robertino Batista da Silva
apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas,
abaixo transcritas:
O Relatório Técnico afirma que o cômputo da totalidade das
despesas de exercícios anteriores lançadas em 2018 na aferição da
despesa com pessoal foi determinante, refletindo na apuração do
limite de despesa com pessoal da LRF.
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Pois bem. Mediante se verifica da documentação acostada, a;
realização da despesa sem prévio empenho no que se refere a
pessoal, se deve ao fato de que o Município realizou o pagamento de
quinquênio de exercícios anteriores que estavam pendentes desde
2003.
Segundo informação do Setor de Recursos Humanos do Município,
era usual o Município efetuar o pagamento, apenas, de quem
solicitava, quando a partir de 2014 interrompeu o pagamento de
quinquênio, retomando e atualizando toda a despesa de quinquênio
em 2018, conforme documentação acostada pelo próprio RH
Municipal, não afetando a despesa com pessoal do exercício de
2017.
No que se refere às demais despesas empenhadas sem prévio
empenho, apresentamos as justificativas da seguinte forma:
a. Espírito Santo Centrais Elétricas, SAAE, TELEMAR, Empresa
Brasileira de Correios: Segundo informação da Contabilidade
Municipal, as faturas referentes a novembro e dezembro somente
deram entrada em 2018 para liquidação, assim, os empenhos sequer
foram realizados e/ou anulados em 2017 com base no Decreto
1998/2017 (Encerramento do Exercício);
b. BS Guarda de Animais, Guerra Service, PP Dias Lopes, Ahcor
Construtora: Os empenhos não se realizaram, tendo sido anulados
em 2018;
c. ARAÚJO RENTACAR, Georastreamento e Logística Ltda, Guerra
Service, Kurumá Veículos, LM dos Santos Merceria, Limpeza
Urbana, MBS Tratores, R.K. Revenda, Star Tech, V. Seccon: Se
referem a reempenhos de 2017, logo houve empenho prévio;
d. Aruna Eventos, Casa da Paz, Consórcio Cachoeiro Integrado,
Contato Diário, CTRCI Central de Resíduos Sólidos, Distrimix Dist.
Medicamentos,
Ebalmaq
Comércio
e
Informática,
Eco
Tech,Soluções, Editora Cidadania ltda, José Carlos Serafim Barreto,
Kurumá Veículos, Lava Rápido Jacarandá, Limpeza Urbana
Serviços, Lockin Locação Eireli, Martins e Bourgnon Ltda, Mater
Locadpra de Veículos, P.P Dias Lopes, Rodrigo Terra. Pereira, S/A A
Gazeta, T.M. do Amaral: As faturas referentes a dezembro somente
deram entrada em 2018 na Contabilidade para liquidação, razão pela
qual os empenhos sequer foram realizados e/ou anulados em 2017
com base no Decreto 1998/2017 (Encerramento de Exercício);
e. Bbiano Magnolio da Silva: Despesa do exercício de 2015,
empenhado como despesas de exercício anterior, para fins de evitar
locupletamento ilícito da Administração; e,
f. M.D.L. COM de Produtos Farmacêuticos Ltda-ME: As faturas foram
indevidamente pagas a menor em 2017, com ajuste em 2018 como
"despesa de exercício anterior".
Acrescenta-se que os demais credores foram empenhados em 2018
por Termo de Ajuste de Contas. Ressalta-se que os serviços foram
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realizados pelos prestadores que agiram de boa-fé na confiança de
que receberiam os valores devidos.
Nesse mister, a Lei de Licitações reconhece que, mesmo havendo
qualquer nulidade no procedimento de contratação, o pagamento de
indenização ao particular, quando já executado de boa-fé, fica
garantido o ressarcimento, senão vejamos:
"Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo
opera retroativamente impedindo efeitos jurídicos que ele,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.
Parágrafo Único - A nulidade não exonera a Administração do
dever de indenizar o contrato pelo que este houver executado
até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos
regularmente com provados, contanto que não lhe seja
imputável promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu
causa."

Desta forma, pelos fundamentos trazidos, qualquer serviço realizado
pelo particular em favor da Administração, sem o respectivo contrato,
deve ser indenizado, desde que o contratado esteja agindo de boafé.

A área técnica em contraponto, traz a análise de que o responsável afirma que a
realização da despesa sem prévio empenho, no que se refere a pessoal, se deve ao
fato de que o Município realizou o pagamento de quinquênio de exercícios anteriores
que estavam pendentes desde 2003. Já com relação às demais despesas, alega
que algumas foram realizadas em exercícios anteriores e outras foram empenhadas
como Despesas de Exercícios Anteriores - DEA visto que as faturas de novembro e
dezembro somente chegaram em janeiro de 2018 e os empenhos sequer foram
realizados ou anulados em 2017.
Continua a área técnica após análise dos documentos e das justificativas
apresentadas pela defesa, bem como a listagem de despesas de exercícios
anteriores (DEA), Apêndice G do RT 508/2018-4, verificar que do total dos valores
empenhados, R$ 1.323.147,57 se referem a despesas com pessoal, pertinentes
a valores de quinquênios dos servidores.
Todavia, dos demais empenhos em outras despesas correntes, que totalizam R$
5.011.042,02, em grande maioria trata-se de despesas contínuas, tais como: ticket
alimentação; locação de veículos e imóveis; consumo de água; energia
elétrica; telecomunicações; dentre outras, ou seja, despesas essas que
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efetivamente cumpriram o estágio da liquidação, ou seja, houve a efetiva
prestação do serviço, e que deveriam ter sido apropriadas no período correto,
em observância ao princípio da competência, conforme art. 50, II da Lei
Complementar 101/00, logo não poderiam ter seus empenhos cancelados.
As despesas foram executadas em 2017, ou seja, os serviços de fornecimento de
energia elétrica, de água, telefonia e outros, foram executados em 2017, sem que
tenha havido o prévio empenho por parte do Poder Executivo.
Se consideramos que são despesas de natureza continuada, portanto, despesas
repetitivas, conhecidas e perfeitamente passíveis de estimativa, não há justificativa
de da despesa empenhada no exercício seguinte à título de despesas de exercícios
anteriores, tenha sido insuficientemente estimada pela administração municipal,
afetando o equilíbrio das contas do Poder Executivo.
Dispõe o art. 167, II da Constituição da República:
Art. 167. São vedados:
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas
que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

E os arts. 59 e 60 da Lei Complementar 4320/64:
Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos
créditos concedidos.
(...)
§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período,
assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para
execução depois do término do mandato do Prefeito.
(...)
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será
dispensada a emissão da nota de empenho.
§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo
montante não se possa determinar.
§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras,
sujeitas a parcelamento.

Assim, entendo pela irregularidade, acompanhando a área técnica, Ministério
Público

de

Contas

e

o

Conselheiro

relator,

permanecendo

a

presente

irregularidade, uma vez que descumprido o preceito legal. Determino, ainda, ao
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atual gestor da Prefeitura Municipal que se abstenha de realizar despesa sem prévio
empenho, conforme rege a legislação financeira.

3.2. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM FIM VEDADO POR LEI
FEDERAL (ITEM 4.4.2 DO RT 508/2018-4 e 2.2 DA ITC 0078/2019-5).
Base normativa: Inobservância ao art. 8º da Lei federal 7.990/89

Por acompanhar o entendimento disposto no voto Relator 5198-2019-3, transcrevo-o
na íntegra:
Ao consultar o balancete da execução orçamentária, apontou a área técnica
em seu relatório que o município aplicou recursos de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural em fim vedado pelo art.
8 da Lei Federal 7.990/89.
Versa o art. 8 da Lei Federal 7.990/89:
Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei,
inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto
betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente
aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da
Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês
subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do
Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção
monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos
em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal.
§ 1º As vedações constantes do caput não se aplicam:
I - ao pagamento de dívidas para com a União e suas entidades;
II - ao custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do
ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral,
inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de
natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício
na rede pública.
§ 2º Os recursos originários das compensações financeiras a que se
refere este artigo poderão ser utilizados também para capitalização de
fundos de previdência.

Tendo, portanto, feito o pagamento de despesas relacionadas a principal da
dívida contratada (R$ 207.060,96, rubrica 469071) e vencimentos e
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vantagens

fixas

do

quadro

permanente

(rubrica

319011, valor R$

1.261.860,96), que adicionadas a encargos trabalhistas e outras despesas
afetas totalizou R$ 7.008.037,18, passíveis de devolução à fonte de recursos
nº 604, royalties do petróleo recebidos da União.
Em sua defesa, afirma o gestor que dos valores pagos, R$ 207.060,96 tratase de dívida junto à Receita Federal relativa à Contribuição Previdenciária de
agentes políticos indevidamente compensadas em anos anteriores. Já o valor
de R$ 1.261.860,96, é pertinente a despesas com vencimentos e vantagens
fixas da Educação - Profissionais do Magistério. Já as demais despesas
custeadas com recursos de royalties não se referem a dívidas nem despesa
com pessoal do quadro permanente.
Esta Corte de Contas, por meio do Parecer Consulta 003/2017, exarou o
seguinte entendimento:
...mantém-se o entendimento pela impossibilidade de utilização dos
recursos oriundos dos royalties do petróleo para pagamento de pessoal
permanente, exceto quando o custeio for relativo a despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação
básica pública em tempo integral, inclusive as relativas a pagamento de
salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do
magistério em efetivo exercício na rede pública (art. 5º da Lei Federal
nº 12.858/2013).

Manifestou-se a área técnica por meio da ITC 00728/2019-5 que:
Dito isto, e compulsando os documentos acostados pela defesa, verificase que foram efetuados pagamentos de despesas com consórcio
público em saúde (Expandida Sul) no montante de R$ 2.830.000,00,
referente a parcelas de: investimento; outras despesas correntes; e
pessoal e encargos sociais. Verifica-se também o pagamento de
obrigações patronais ao Regime Próprio de Previdência Social e ao
Regime Geral de Previdência Social de profissionais do magistério, da
educação infantil e fundamental, no valor de R$ 2.685.362,04 e
pagamento de salários dos profissionais do magistério, no montante de
R$ 1.261.860,96.Comprova também o pagamento do principal de dívidas
contratada com a União, no montante de R$ 207.060,96.
Todavia, verifica-se que foram pagas despesas no montante de R$
22.353,22 com auxílio alimentação na função saúde. Quanto a este tipo
de pagamento, é imperioso trazer aos autos o entendimento exarado pelo
Tribunal de Contas de Santa Catarina, nos autos do processo de consulta
-CON 06/00023010 que assim respondeu:
(...)
A indenização por demissão de servidores ou empregados, nos termos do
art. 19, § 1º, da LRF, não serão computados nos limites das
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despesas
de
pessoal
bem
como
aquelas
de
caráter
indenizatório, como por exemplo, diárias, ajuda de custo (mudança
de residência, deslocamento, indenização uso veículo próprio, etc.),
auxílio
alimentação,
vale
alimentação, auxílio transporte, vale
transporte e auxílio creche, conforme Portaria SOFn. 163-STN.
A Portaria Interministerial n. 519/2001 flexibiliza o conceito de despesa
com pessoal, permitindo que os Municípios classifiquem as despesas de
pessoal de
caráter indenizatório como "Outras Despesas Correntes";
para esse tipo de despesa não podem ser aplicados os recursos
provenientes de Royalties, já que a lei veda expressamente sua
aplicação em despesas com pessoal do quadro permanente .
Assim, referida despesas são de pessoal, mas, contabilizadas como de
custeio em "Outras Despesas Correntes". Com efeito, apesar dessas
despesas não serem computadas nos limites de gastos com pessoal
e, em consequência, nos termos do art. 8º da Lei 7.990/89 (Royalties),
os recursos provenientes de Royalties não podem ser utilizados para
pagamento de despesas indenizatórias de pessoal permanente .
(...)

Desta forma, uma vez que apesar de caráter indenizatório, as despesas com
alimentação de pessoal permanente estão sedo custeadas com recursos de
royalties, fica caracterizada a infringência do art. 8º da Lei 7990/89,
mantendo-se a irregularidade.
3.3 INCONSISTÊNCIA ENTRE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL E EM CONTA
BANCÁRIA (Item 4.4.3 do RT 508/2018-4 e 2.3 DA ITC 0078/2019-5).
Base normativa: Inobservância ao art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei Estadual
10720/2017.

Por acompanhar o entendimento disposto no voto do Relator 5198-2019-3,
transcrevo-o na íntegra:
Trouxe o RT 508/2018-4, que através do Balanço Patrimonial contatou-se
que a fonte de recursos evidenciada na tabela 13 o referido RT, 604 Royalties do Petróleo iniciou o exercício com superávit financeiro de R$
10.241.831,11, e encerrou o exercício com déficit financeiro de R$ 2.420.998,22, conforme apontamento 6.1.1 (apontamento de Ausência de
Controle da Fonte de Recursos/déficit por fonte).
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Já nos balancetes da execução orçamentária constatou-se que foram
recebidos no exercício de R$ 65.493.367,10 e gastos (pagos) R$
80.475.597,85. Todavia, em

consulta ao Termo de Verificação, observa-se

o montante de R$ 35.303,19 em conta corrente e aplicação (BB –15.299-4
PMM Saúde/Royalties/Pessoal).
Apresentou o defendente as seguintes razões de justificativas:
Inicialmente, importante destacar que nem sempre a disponibilidade
demonstrada no arquivo BALPAT significará o valor exato da
disponibilidade financeira em conta bancária, considerando que o Anexo
de Disponibilidade do BALPAT apresenta o superávit financeiro e não o
saldo real das contas bancárias demonstrados no Termo de Verificação.
Além disso, o arquivo BALPAT remonta a saldos invertidos originados em
exercícios anteriores que por falta e normativo legal sobre a situação,
resultou em movimentação de recursos entre contas bancárias sem a
possibilidade da devida movimentação contábil no sistema de
informática, motivo pelo qual foram se avolumando diferenças que
resultam em inconsistências entre o anexo Disponibilidade de Caixa BALPAT por fonte de recurso, e os valores constantes do RGF Disponibilidade de Caixa [vide relatório da LRFWEB], que é feito
manualmente, em Excel, justamente porque o sistema gerou tais
inconsistências para cada uma das fontes de recurso, conforme Carta
Comercial anexa da empresa detentora do software de Contabilidade.
Logo, não podemos tomar como parâmetro, os dados do arquivo
BALPAT - Disponibilidade de Caixa em extensão "XML" e sim os dados
constantes do anexo de Disponibilidade de Caixa do 3º quadrimestre do
exercício de 2016 e 2017 do sistema LRFWEB.
Assim, para a correção da inconsistência apontada, seria necessário, que
houvesse de forma automática no Sistema Informatizado de
Contabilidade, uma ferramenta que pudesse controlar, apontar e corrigir
as possíveis inconsistências no anexo disponibilidade financeira
demonstrada no BALPAT.
Dessa forma, na PCA 2018, o arquivo BALPAT, que em exercícios
anteriores se apresentou com saldos por fontes de recursos divergente,
não mais apresentará tais inconsistências, considerando que o Sistema
Contábil não permitirá o encerramento e conciliação das contas
bancárias, caso hajas ditas inconsistências.
Com relação a constatação da equipe técnica, no Termo de Citação, de
divergência entre os saldos financeiros da fonte 604 - Royalties no
BALPAT e nas contas bancárias da mesma fonte, entendemos estar
equivocada a metodologia utilizada por eles considerando que, para se
fazer análise financeira de qualquer conta bancária, não basta considerar
o valor arrecadado e as despesas orçamentarias pagas como foi feito
pela equipe técnica do TCE.
Para se chegar ao saldo final, constante do Termo de Verificação, é
necessário considerar o saldo financeiro inicial (bruto, não o líquido), a
receita total arrecadada, todas as despesas pagas (não somente as
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orçamentárias, como foi feito), considerando ainda ajustes financeiros
que ocorreram no decorrer do exercício, conforme demonstrado abaixo:

No Termo de Citação somente houve menção como conta bancária da
fonte
Royalties
–
604
a
de
número
15.299-4
PMM
Saúde/Royalties/Pessoal, no entanto, ela é apenas uma entre 11 contas
de Royalties, que totalizam a cifra de R$ 117.548,42 e não R$ 35.303, 19.
Detalhamento:

Esses são os motivos para o afastamento da inconsistência com
recomendação para verificação do que aqui está sendo justificado para
acompanhamento e apuração da PCA de 2018. Toda a documentação
comprobatória consta do anexo.

Cabe ressaltar que a informação contábil precisa representar fidedignamente
os fenômenos econômicos e outros que se pretenda, sendo, portanto,
completa, neutra e livre de erros.
Por meio da defesa o gestor afirma que os saldos originários de exercícios
anteriores foram evidenciados no BALPAT de forma invertida, o que resultou
em movimentação de recursos entre contas bancárias sem a possibilidade
de devida movimentação bancária no sistema de informática, o que causou
grande discrepância entra o demonstrado no anexo BALPAT e o RGFDCX,
sendo o correto o evidenciado no Relatório de Gestão Fiscal.
Em que pese reconhecer a ocorrência do desacerto contábil no demonstrativo
em análise em relação as contas bancárias, não verifico suficiência para que
as contas do gestor sejam maculadas em razão da irregularidade que se
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apresenta, ante a ausência de qualquer indicação de que a mesma possa ter
causado dano ou prejuízo ao erário municipal.
Diante disso, divirjo parcialmente da área técnica e do Ministério Público
de Contas, no sentido de manter a irregularidade no campo da ressalva,
fazendo constar determinação ao atual gestor para que adote medidas de
controle e evidenciação fidedignas das informações pertinentes às fontes de
recursos utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64 e Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP).
3.4.AUSÊNCIA DE CONTROLE DA FONTE DE RECURSOS 604 –
ROYALTIES DO PETRÓLEO EVIDENCIADA NO DEMONSTRATIVO DO
SUPERÁVIT/DÉFCIT FINANCEIRO ENCAMINHADA NO ANEXO AO
BALANÇO PATRIMONIAL (Item 6.1.1 do RT 508/2018-4 – 2.4 DA ITC
0078/2019-5).
Base Normativa: Inobservância aos artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.

Por acompanhar o entendimento disposto no voto do Relator 5198-2019-3,
transcrevo-o na íntegra:
Foi apontado por meio do RT 508/2018 que ocorreu déficit financeiro na fonte
de recursos 604 – Royalties do Petróleo, resultado do confronto entre o ativo
e passivo financeiro que se deu no montante de R$ 2.420.998,22. Resultado
este, inconsistente com o apurado por este Tribunal de Contas, através do
Anexo 5 da RGF.
Em resposta ao Termo de Citação 41125/2018-9 afirmou o gestor:
Em face do Relatório de Auditoria, exercício de 2017, acerca dos
itens 6,1.1 que trata da ausência de controle de recursos da fonte
Royalties
de Petróleo, evidenciada no Demonstrativo do
Superávit/Déficit Financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial,
apresentamos abaixo justificativas que, entendermos esclarecer
este indicativo de irregularidade.
Foi apontado no referido Relatório Técnico, déficit financeiro na
fonte de recursos Royalties de Petróleo, como de fato existiu.
Porém, o valor empenhado não ultrapassou o total de créditos
concedidos, no entanto, a Receita de Remuneração de Depósitos
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Bancários da fonte Royalties de Petróleo, apresentou um déficit de
arrecadação na ordem de aproximadamente R$ 7.600.000,00,
conforme pode ser verificado no Balancete anexo.
Assim, na expectativa da arrecadação desta fonte de recurso
melhorar, a administração manteve a qualidade do serviço público
ofertado mesmo correndo o risco de não arrecadar o que foi
previsto. A tão esperada "melhora na arrecadação se deu, de fato,
neste exercício de 2018, o que provocou então o déficit financeiro.
Além disso o controle orçamentário por fonte de recursos se mostra
relativamente recente, se comparado às normas contábeis até então
instituídas, sendo para 2018, um controle mais aprimorado por parte
dos profissionais responsáveis por sua formalização, somado aos
comunicados de alertas por parte deste r. Tribunal.
Com relação a divergência citada entre o Anexo de
Disponibilidade de Caixa ao Balanço Patrimonial e o Anexo 5
do RGF, também procede, considerando uma inconsistência
neste
anexo
gerado
em extensão "XML" pelo s istema
informatizado de Contabilidade, motivo pelo qual o anexo 5 RGF
é elaborado manual mente em Excel, conforme comprova Carta
Comercial da empresa detentora do Software que, para este
exercício de 2018, após vários ofícios da Secretaria de
Finanças cobrando o acerto, estão providenciando os ajustes
necessários.

Da mesma forma que no item 2.3 deste voto, em que pese reconhecer a
ocorrência do desacerto contábil no Balanço Patrimonial e Anexo 5 do
Relatório de Gestão Fiscal, não verifico suficiência para que as contas do
gestor sejam maculadas em razão da irregularidade que se apresenta, ante a
ausência de qualquer indicação de que a mesma possa ter causado dano ou
prejuízo ao erário municipal.
Isto posto, divirjo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de
Contas, no sentido de manter a irregularidade no campo da ressalva. E
determino a adoção de medidas de controle e evidenciação fidedignas das
informações pertinentes às fontes de recursos utilizadas pelo município, nos
termos da Lei 4320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
3.5. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO DA DESPESA COM PESSOAL
PREVISTO NA LRF (ITEM 7.1 DO RT 508/2018-4 e 2.5 DA ITC 0078/2019-5)
Base normativa: Inobservância aos artigos 20, inciso III, alínea “b”, art. 19, III, e art.

22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
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Conforme relatado no RT 508/2018-4, constata-se descumprindo limite máximo de
gasto com pessoal pelo poder Executivo e o descumprimento do limite prudencial de
pessoal consolidado. Assim, sintetiza o RT 508/2018-4:
(...)
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação
de contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder
Executivo atingiram 54,89% da receita corrente líquida ajustada,
conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na
tabela a seguir:

Conforme a tabela anterior, observa-se o descumprimento do
limite máximo de pessoal do Poder Executivo em análise.
Verificou-se também que em 2018, até o Mês de junho, houve o
lançamento de despesas de exercícios anteriores com pessoal no
montante de R$ 1.323.147,57, alterando o resultado apurado para os
seguintes valores:

O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte de Contas,
pelo descumprimento do Limite Legal estabelecido de 54% da
RCL, referente aos 1º e 3º quadrimestres/2017, e pelo
descumprimento do Limite prudencial de 51,30% da RCL referente
ao 2º quadrimestre/2017 conforme consta nos seguintes processos:
4719/2017, 8523/2017 e 2024/2018.
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o
Poder Executivo e o Poder Legislativo, constatou-se que essas
despesas atingiram 57,08% em relação à receita corrente líquida
ajustada, conforme evidenciado resumidamente na tabela a seguir:

Conforme a tabela anterior, observa-se o descumprimento do
limite prudencial de pessoal consolidado, apesar do cumprimento
do limite máximo.
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A Constituição da República estabelece, em seu artigo 169, § 3º, as providências
que devem ser adotadas pelos Entes a fim de reconduzir sua despesa com pessoal
aos limites legais, que são: a redução em pelo menos 20% das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança; e a exoneração de servidores
não estáveis. Já no § 4º, prevê ainda medida mais dura, visto que, determina que,
se as medidas adotadas anteriormente não forem suficientes para assegurar o
cumprimento do limite previsto na lei complementar (LRF), o servidor estável
poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos
Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa
objeto da redução de pessoal.
Ademais, é importante destacar que o descumprimento da despesa com pessoal
sujeita o responsável às penalidades previstas na Lei 10.028/00, às quais
competem ao TCEES:
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de finanças
públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal
de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições
estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as
metas fiscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e
movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em
lei;
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da
lei, a execução de medida para a redução do montante da
despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por
Poder do limite máximo.
§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa de
trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der
causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade
pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e
julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização
contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito
público envolvida. (grifo nosso).

A defesa alega que adotou diversas ações de contingenciamento, dentre as quais
citou: suspensão de viagens e participação em cursos, suspensão de horas extras,
redução de gastos com impressão, água, energia, telefonia, dentre outas. Aduz
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ainda que não concedeu revisão geral anual aos servidores e que tem sido
compelido pelo Poder Judiciário a nomear servidores que recorreram à justiça e que
o Município está realizando o acompanhamento dos limites prudenciais e
executando medidas que visem à regularização de referidos percentuais, não se
podendo falar em ingerência do gestor, nem tampouco desobediência das
ferramentas constantes na LRF.
Pois bem.
Observa-se que o município de Marataízes iniciou o descumprimento do limite legal
de despesa com pessoal do Poder Executivo no 1º quadrimestre/2016, reconduzindo
no 2º quadrimestre de 2017, voltando a descumprir no 3º quadrimestre de 2017:
Gastos com pessoal Poder Executivo

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA

DESPESA LIQUIDADA

%

1º Quadrimestre - 2016

162.290.410,86

89.231.267,44

54,98

2º Quadrimestre - 2016

155.291.079,30

90.002.127,99

57,96

3º Quadrimestre - 2016

154.262.567,72

87.227.453,64

56,54

1º Quadrimestre - 2017

158.450.266,79

85.955.538,26

54,25

2º Quadrimestre - 2017

162.546.194,36

87.263.486,85

53,69

3º Quadrimestre - 2017

160.184.092,16

87.468.795,21

54,88

QUADRIMESTRE/ ANO

Fonte: LRFWeb

O Município que ultrapassa o limite de gasto com pessoal fica submetido a severas
restrições, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 23, § 3º, priva o
Ente de receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta de outro
Ente, e contratar operações de crédito, enquanto perdurar o excesso, de modo, que
coloca o Município em condições muito desfavoráveis.
Encontrando-se o Munícipio nessa situação, a LRF estabelece prazo no art. 23 para
recondução ao limite legal:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido
no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem
prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente
terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo
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menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição.

Analisando a situação do município quanto ao descumprimento do limite de gasto
com pessoal, conforme tabela acima, temos o marco inicial o 1º quadrimestre/2016,
ou seja, no último ano da gestão anterior ao do gestor dos presentes autos.
Nos termos do art. 23 da LRF, fora ultrapassado os dois quadrimestres seguintes
após o limite ultrapassado (2º e 3º quadrimestres de 2016), sem que tenha sido
reconduzido o limite legal de despesa de gasto com pessoal do poder executivo.
Assim, temos a seguinte situação concreta: o responsável ora em análise, assumiu
sua gestão, em 2017, com o limite de gasto com pessoal do poder executivo no
percentual de 56,54% da RCL, conseguindo reduzir para 54,25% no 1º quadrimestre
e alcançando a recondução 53,69%, no 2º quadrimestre de 2017. No entanto, no 3º
quadrimestre de 2017, volta a um novo descumprimento, chegando a 54,88% da
RCL.
O que se conclui é que o gestor, ainda que no 3º quadrimestre o que coincide
também com o final do exercício de 2017, tenha apresentado percentual no
montante que configura descumprimento ao limite de gasto com pessoal poder
executivo, na verdade inicia um novo marco e, assim, volta ao novo ciclo disposto no
art. 23 da LRF.
Assim, para melhor elucidar a questão sirvo-me da PCA do exercício seguinte
(2018) ao ora analisado para verificar se incorre nessa irregularidade e constato no
Relatório Técnico - RT 653/2019 – processo TC 8507/2019-8, que se encontra em
51,50% da receita corrente liquida ajustada, portanto, alcançando o cumprimento do
limite máximo:
Tabela 1)Despesas com pessoal – Poder Executivo
Descrição

Em R$ 1,00
Valor

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal – DTP

174.407.028,07
89.826.111,66

% Apurado (DTP / RCL Ajustada)
Fonte: Processo TC 08507/2019-8 - Prestação de Contas Anual/2018
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São por essas considerações que divirjo da Área Técnica, do Ministério Público de
Contas e do voto do Relator para afastar a irregularidade.
3.6.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO ACIMA DO

LIMITE PERMITIDO (ITEM 9 DO RT 508/2018-4 e 2.6 DA ITC 728-2019-5)
Base Normativa: Inobservância aos artigos 29-A, inciso I (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da
República/1988.
Por acompanhar o entendimento disposto no voto do Relator 5198-2019-3,
transcrevo-o na íntegra:
Conforme relatado no RT 508/2018-4, trata-se a presente irregularidade de:
A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os municípios, no
Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.
Em seu art. 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo,
estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para despesas
totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha de
pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de contas,
apuraram-se os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder
Legislativo, a título de duodécimo (planilha detalhada APÊNDICE F deste
relatório), no decorrer do exercício em análise, conforme demonstrado
sinteticamente na tabela a seguir:

Portanto, verifica-se que o Poder Executivo transferiu recursos ao Poder
Legislativo acima do limite permitido.

Em sua defesa afirmou o gestor que ao analisar a tabela 30 elaborada pela
área técnica, observou que não foram consideradas as receitas de “Multas e
juros de mora e outros tributos” e as “Multas e juros de mora de dívida ativa
de outros tributos”, trazendo a esta Corte de Contas entendimento exarado
pelo Tribunal de Contas do Tocantins
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Consulta 2970/2010 pertinente a quais Receitas compõem a base de cálculo
para o duodécimo. Sendo elas:

E ainda o entendimento do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE)
também em processo Consulta:
PROCESSO T.C. Nº 0904288-0
CONSULTA
INTERESSADO: Sr. GESSÉ VALÉRIO DE OLIVEIRA – PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
DECISÃO T.C. Nº 1117/09
Decidiu o Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, em sessão
ordinária realizada no dia 07 de outubro de 2009, considerando, na
íntegra, a conclusão do Parecer CCE N.º 10/2009, CONHECER da
presente consulta, face à obediência aos requisitos de admissibilidade
estabelecidos na Lei Orgânica desta Corte e, no mérito, responder ao
consulente nos seguintes termos:
1. Com amparo nas Decisões T.C. n° 0210/01, 1390/01, 1559/01,
1387/02, 0086/03, 1451/03, 0212/06, 0492/06 e 1036/07, tem-se como
receitas que compõem a base de cálculo para o limite estatuído no artigo
29-A, da Constituição Federal:
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
IPTU
ISS
ITBI
IRRF (retido pelo município)
Taxas
Contribuições de Melhoria
Multa e Juros de natureza tributária
TRANSFERÊNCIAS

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 5D900-EBEA2-1D4D7

PARECER PRÉVIO TC-112/2019
lm/al

Cota IOF – Ouro
Cota ITR
Cota IPVA
Cota ICMS
Cota IPI
Cota FPM
Cota ICMS – Desoneração (Lei Complementar n° 87/96)
CIDE
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Dívida Ativa Tributária (acrescida das multas, juros e atualizações
monetárias)
(...)

Considerando ainda que a área técnica desta Egrégia Corte de Contas por
meio da ITC 728/2019-5 afirmar que após feitas as inclusões de despesas
outrora omitidas, verifica-se que as receitas totais passam a ser de R$
72.072.687,40. Ao aplicar o percentual máximo permitido para o município,
7%, chega-se ao total de R$ 5.045.088,12, ou seja, exatamente o valor que
foi repassado no exercício financeiro, afasto a presente irregularidade.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área
Técnica, do Parecer do Ministério Público de Contas e do relator, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os senhores Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da
Segunda Câmara, ante as razões expostas, em:

1

Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Marataízes

REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Marataízes,
exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Robertino Batista da Silva, nos
termos do art. 84, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012;

2 DETERMINAR, com fundamento no art.

87, VI da Lei Complementar

621/2012:

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 5D900-EBEA2-1D4D7

PARECER PRÉVIO TC-112/2019
lm/al

2.1 ao atual gestor ou a quem vezes o fizer que se abstenha de realizar despesa
sem prévio empenho, conforme rege a legislação financeira, que abarca a
matéria.
2.2 ao atual gestor ou a quem vezes o fizer que adote medidas de controle e
evidenciação fidedignas das informações pertinentes às fontes de recursos
utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64 e Lei de Responsabilidade
Fiscal, bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP).
3 DAR CIÊNCIA aos interessados,
4 ARQUIVAR os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado e as
providências do artigo 131 da Resolução TC 261/2013, antes indicadas.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro

VOTO COMPLEMENTAR DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO
COELHO DO CARMO:
Após debates realizados durante a 39ª Sessão Ordinária –Segunda Câmara, entendi
por encampar o voto vista apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, onde apresentou entendimento no sentido de afastar a
irregularidade constante no item 7.1 do RT 508/2018-4 e 2.5 da ITC 0078/2019-5,
que trata do descumprimento do limite máximo da despesa com pessoal previsto na
LRF.
Nesse cenário, saliento que passo a divergir parcialmente dos entendimentos
técnico e ministerial, apenas quanto ao item já mencionado, permanecendo as
demais irregularidades.
Isto posto, VOTO no sentido de que esta Segunda Câmara aprove a seguinte
proposta de deliberação que submeto à consideração de Vossas Excelências.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Marataízes
REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Marataízes,
exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Robertino Batista da Silva, nos
termos do art. 84, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012;
2.

DETERMINAR, com fundamento no art.

87, VI da Lei Complementar

621/2012:
2.1 ao atual gestor ou a quem vezes o fizer que se abstenha de realizar despesa
sem prévio empenho, conforme rege a legislação financeira, que abarca a
matéria.
2.2 ao atual gestor ou a quem vezes o fizer que adote medidas de controle e
evidenciação fidedignas das informações pertinentes às fontes de recursos
utilizadas pelo município, nos termos da Lei 4320/64 e Lei de Responsabilidade
Fiscal, bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP).
3.

DAR CIÊNCIA aos interessados.

4.

ARQUIVAR os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado e as

providências do artigo 131 da Resolução TC 261/2013, antes indicadas.

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

PARECER PRÉVIO 00112/2019-4
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1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Marataízes
REJEIÇÃO da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Marataízes,
exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Robertino Batista da Silva, nos
termos do art. 84, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012;
1.2 DETERMINAR, com fundamento no art. 87, VI da Lei Complementar 621/2012:
1.2.1 ao atual gestor ou a quem vezes o fizer que se abstenha de realizar
despesa sem prévio empenho, conforme rege a legislação financeira, que
abarca a matéria.
1.2.2 ao atual gestor ou a quem vezes o fizer que adote medidas de controle
e evidenciação fidedignas das informações pertinentes às fontes de recursos
utilizadas

pelo

município,

nos

termos

da

Lei

4320/64

e

Lei

de

Responsabilidade Fiscal, bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP).
1.3

DAR CIÊNCIA aos interessados.

1.4 ARQUIVAR os presentes autos após o respectivo trânsito em julgado e as
providências do artigo 131 da Resolução TC 261/2013, antes indicadas.
2. Unânime, nos termos do voto vista do Conselheiro Domingos Augusto Taufner,
encampado pelo relator.
3. Data da Sessão: 20/11/2019 - 40ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Rodrigo Coelho do
Carmo (relator).
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4.2. Conselheiro substituto: João Luiz Cotta Lovatti (convocado).

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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