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A área técnica realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do
Relatório Técnico 663/2018-6, no qual constatou indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial 791/2018-1, com propositura de citação do
responsável, o que foi realizado mediante a Decisão SEGEX 757/2018-3.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de defesa (Resposta de
Comunicação 200/2019, Defesa/Justificativa 217/2019 e Peças Complementares
3370 a 3377/2019).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Contabilidade e Economia – NCE para
análise,

o

qual

elaborou

a

Instrução

Técnica

Conclusiva 671/2019-9

recomendando a emissão de Parecer Prévio pela rejeição das contas em função da
manutenção das seguintes irregularidades:
2.1 NÃO CONFORMIDADE DO SALDO DA CONTA DE RECURSOS
RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (Item 4.3.2.1 do RT 663/2018)
Base Legal: Lei 8.308/06 e art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.
2.4 DÉFICIT FINANCEIRO EM DIVERSAS FONTES DE RECURSOS (Item 6.3 do
RT 663/2018)
Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº
101/2000.
2.5 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS EVIDENCIADO
NO BALANÇO PATRIMONIAL É INCONSISTENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, ATIVO
FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA) (Item 6.4 do RT 663/2018)
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/1964.
2.6
NÃO
RECONHECIMENTO
DAS
PROVISÕES
MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (Item 6.5 do RT 663/2018)
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade.
2.7 DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL –
PODER EXECUTIVO (Item 7.1.1 do RT 663/2018)
Base Legal: alínea b, inciso III, do Artigo 20, 22 e 23 da LC 101/2000.
2.8 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE VIABILIZASSEM A
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E A REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NECESSÁRIOS E SUFICIENTES A
EMBASAR O PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL (Item
10.1 do RT 663/2018)
Base Legal: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.
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No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra
do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 5022/2019-8).
Na sessão da Primeira Câmara do dia 11 de dezembro de 2019 foi realizada
sustentação oral pelo Dr. Leonardo da Silva Lopes, representante legal do
responsável. Foi deferida a juntada de memorial (Memorial 00331/2019-6) e as Notas
Taquigráficas 00007/2020-8. O processo foi retirado de pauta e enviado à área
técnica e órgão ministerial para as devidas manifestações.
A análise da sustentação foi realizada na forma da Manifestação Técnica de Defesa
Oral 00017/2020-1 onde mantém a proposta para emissão de parecer pela rejeição
das contas apresentadas. O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra
do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de
Contas 01183/2020-3), também pugna no mesmo sentido.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
2.1 ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES
Em exame dos autos, no confronto entre as supostas irregularidades descritas no
Relatório Técnico 663/2018-6, Instrução Técnica Conclusiva 671/2019-9 e a
Manifestação Técnica de Defesa Oral 00017/2020-1 com as manifestações de
defesa, teço algumas considerações:
2.1.1 Quanto ao item 2.4 da manifestação conclusiva – Déficit financeiro em
diversas fontes de recursos (item 6.3 do RT 663/2018) – a área técnica registra
que constam anexos à defesa (Peças Complementares 3373/2019, 3374/2019 e
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3375/22019), os decretos de cancelamento de restos a pagar e o demonstrativo – em
elaboração, do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do
exercício de 2018. Ressalta que o referido demonstrativo apresenta um resultado
positivo (superávit) para a maioria das fontes de recurso, indicando que os ajustes
foram realizados.
Analisando a primeira defesa apesentada, a área técnica conclui na Instrução
Técnica Conclusiva 00671/2019-9 pela manutenção da irregularidade, sendo passível
de ressalva, com o segue:
Entretanto, ressalta-se que a situação em 31/12/2017, evidenciada nos
demonstrativos contábeis que compõem a presente prestação de contas, era de
desequilíbrio das fontes de recursos, ainda que ocasionado por má gerenciamento
dos saldos passivos do município.
Ante o exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade.
Não obstante, à luz do disposto no artigo 162 da Resolução TC 261/2013, sugerese que a irregularidade apontada seja considerada passível de ressalva, tendo em
vista que os ajustes já foram realizados. Nesse sentido, registra-se que seriam
inócuas determinações ao gestor responsável. (g.n.)

Em sede de sustentação oral a Manifestação Técnica de Defesa Oral 00017/2020-1
mais uma vez ressalta que os ajustes contábeis necessários foram efetivados em
2018, e conclui mantendo o entendimento da instrução Conclusiva:
Para este indicativo de irregularidade o gestor limitou-se, quando da defesa oral, a
requerer a manutenção da ressalva sugerida pela subscritora da ITC 671/2019.
Sendo assim, opinamos pela manutenção da irregularidade (item 6.3 do RT
663/2018), ratificando-se a possibilidade de ressalva da mesma.

Pois bem, considerando que a própria área técnica confirma que os ajustes foram
realizados no exercício subsequente, e que não há determinações a serem feitas ao
gestor, divirjo do opinamento técnico e Ministerial, para que seja afastada a
presente irregularidade.
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2.1.2 Igualmente os ajustes contábeis realizados pela Administração impactam na
análise do item 2.5 da manifestação conclusiva (item 6.4 do RT 663/2018), cuja
análise técnica transcrevo a seguir:
2.5 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS EVIDENCIADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL É INCONSISTENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, ATIVO
FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA) (Item 6.4 do RT 663/2018)
Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/1964.
TEXTO DO RT
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT), verificou-se
incompatibilidade no resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado, conforme
se demonstra:

Identificação dos recursos
Saúde - Recursos próprios
Saúde – Outros recursos
Educação - MDE
Educação – FUNDEB 60%
Educação – FUNDEB 40%
Educação - Recursos programas
federais
Educação – outros recursos
Demais vinculadas
Não vinculadas

Dispon. Líquida
(Tabela 27)
-483.690,64
11.807,47
-35.374,08
-79.982,86
-14.552,87
317.301,14

Resultado Financeiro
(Balanço
Patrimonial)
-2.928.841,68
266.926,01
6.588.173,62
-1.140.103,84
-2.062.348,27

6.927,88

331.649,12
225.739,16

1.573.799,23
1.191.648,85

4.470.295,78
-3.557.857,37

O resultado acima é inconsistente com o apurado por este TCEES, por meio do Anexo 5
da RGF, tabela 27 deste relatório, tendo como base o Termo de Verificação de
Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e Demonstração da Dívida Flutuante.
Embora o conceito utilizado na elaboração do Anexo 5 difira do utilizado na apuração do
resultado financeiro, foi possível identificar a incoerência.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei Complementar
101/00, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para que apresente as alegações de
defesa acompanhadas de documentos de prova.
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JUSTIFICATIVAS

ANÁLISE
Das argumentações e documentos encaminhados, depreende-se que o gestor atribuiu a
incompatibilidade entre os demonstrativos contábeis à dificuldade em informar os dados,
via sistema LRFweb, afirmando, por fim, que as “inconsistências apontadas não passam
de meras falhas humanas e do sistema disponibilizado por esta Corte de Contas, não
tendo havido qualquer má intenção, dolo ou culpa na geração e no envio dos
demonstrativos analisados por esse tribunal, mas que não afetam a veracidade fática
conforme ora demonstrado.”
Nesse sentido, cabe relembrar o que ensejou o presente indicativo de irregularidade, qual
seja, a divergência entre o resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no
Balanço Patrimonial e o apurado a partir dos dados registrados nos demais
demonstrativos contábeis. Ou seja, a inconsistência indica que os dados evidenciados no
Balanço Patrimonial não correspondem àqueles registrados nos demais demonstrativos

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: FFA70-87BED-F04F5

PARECER PRÉVIO TC-040/2020
Hm/fbc

contábeis.
Ora, a análise inicial não fez referência aos dados enviados via sistema LRFweb, tão
somente esclareceu que a apuração, consubstanciada na tabela 27 do RT, balizou-se no
Anexo V do RGF – Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, “tendo como base o
Termo de Verificação de Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e Demonstração
da Dívida Flutuante. Embora o conceito utilizado na elaboração do Anexo 5 difira do
utilizado na apuração do resultado financeiro, foi possível identificar a incoerência. ”
De toda sorte, restou comprovada a incompatibilidade entre os demonstrativos contábeis.
Ante todo o exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade.
Não obstante, à luz do disposto no artigo 162 da Resolução TC 261/2013, sugere-se que
a irregularidade apontada seja considerada passível de ressalva, tendo em vista que a
impropriedade decorreu de ausência de conciliação entre os demonstrativos contábeis.
Nesse sentido, registra-se que seriam inócuas determinações ao gestor responsável, uma
vez os ajustes necessários guardam relação com as medidas já adotadas para a
inconsistência relatada no item 2.4 (6.3 do RT). (g.n.)

Em sede de sustentação oral a Manifestação Técnica de Defesa Oral 00017/20201 mantém o entendimento da Instrução Técnica Conclusiva 671/2019-9:
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Para este indicativo de irregularidade o gestor limitou-se, quando da defesa oral, a
requerer a manutenção da ressalva sugerida pela subscritora da ITC 671/2019.
Sendo assim, opinamos pela manutenção da irregularidade (item 6.4 do RT 663/2018),
ratificando-se a possibilidade de ressalva da mesma.

Assim como no item anteriormente analisado, considerando que a própria área
técnica confirma que os ajustes necessários foram realizados, pois guardam relação
com as medidas já adotadas para a inconsistência relatada no item 2.4, e que não há
determinações a serem feitas ao gestor, divirjo do opinamento técnico e
Ministerial, entendo que deve ser afastada a presente irregularidade.

2.1.3 Relativamente aos demais itens da análise técnica conclusiva (itens 2.1, 2.2,
2.3, 2.6, 2.7 e 2.8), ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a
fundamentação

exarada

na

Instrução

Técnica

Conclusiva 671/2019

Manifestação Técnica de Defesa Oral 00017/2020-1, abaixo transcritas:
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2.1.3.1 Item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 671/2019:
2.1 NÃO CONFORMIDADE DO SALDO DA CONTA DE RECURSOS
RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (Item 4.3.2.1 do RT 663/2018)
Base Legal: Lei 8.308/06 e art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.
TEXTO DO RT
Observou-se, do anexo ao balanço patrimonial, que a fonte de recursos 604 –
Royalties do Petróleo Estadual, iniciou o exercício com superávit financeiro de R$
3.214.655,53, e encerrou superavitária, no montante de R$ 161.628,81. Dos
balancetes da execução orçamentária constatou-se que foram recebidos no
exercício R$ 1.743.437,57 e empenhados R$ 1.628.267,95. Todavia, em consulta
ao Termo de Verificação, constatou-se discrepância entre o saldo da conta
bancária 8546-4 BB (royalties fundo especial) e os valores apurados por esta corte
de contas, conforme demonstrado na tabela abaixo:
FONTE

SUP. FINANC.
EXERC.
ANTERIOR

RECEITAS

DESPESAS

SALDO
FINAL
APURADO

SUPERÁVIT
FINANCEIRO
ATUAL

SALDO EM CONTA
BANCÁRIA

604

3.214.655,53

1.743.437,57

1.628.267,95

3.329.825,15

161.628,81

0,00

De igual modo, a fonte de recursos 605 – Royalties do Petróleo, 605, iniciou e
encerrou o exercício com superávit de R$ 4.571.882,07 e R$ 3.156.302,17
respectivamente.
Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se que foram recebidos no
exercício R$ 1.844.423,03 e empenhados R$ 312.127,20. Todavia, em consulta ao
Termo de Verificação, constatou-se discrepância entre o somatório dos saldos das
contas bancárias 11.671.906, 24.425.100, 24.425.100A e 11.671.906A, referentes
ao royalties estadual, e os valores apurados por esta corte de contas, conforme
demonstrado na tabela abaixo:

FONTE

SUP. FINANC.
EXERC.
ANTERIOR

RECEITAS

605

4.571.882,07

1.844.423,03

DESPESAS

SALDO
FINAL
APURADO

SUPERÁVIT
FINANCEIRO
ATUAL

SALDO EM CONTA
BANCÁRIA

312.127,20

6.104.177,90

3.156.302,17

1.517.200,06

Deduz-se portanto, das informações dispostas nas tabelas acima que os valores
referentes ao saldo final apurado (BALEXO), ao superávit financeiro atual
(BALPAT) e ao saldo em conta bancária (TVDISP) apresentam divergência de
valores, indicando descontrole da fonte de recursos, bem como transferência
financeira das contas de royalties federal e royalties estadual.
Sendo assim, fica prejudicada a evidenciação e comprovação da boa e regular
aplicação de tais recursos em políticas públicas legalmente admitidas.
Ressalte-se que, conforme legislação referenciada, não é possível a utilização de
tais recursos para custear o quadro permanente de pessoal ou a quitação de
dívidas.
Desta forma, propõe-se citar o prefeito para apresentar alegações de defesa
acompanhadas de documentos de prova, alertando-o quanto à necessidade de
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utilização dos recursos próprios para devolução às fontes 604 e 605, diante do
desvio de finalidade na aplicação de tais recursos.
JUSTIFICATIVAS
Não constam da defesa ou anexos, justificativas acerca da impropriedade
apontada.
ANÁLISE
Considerando que os demonstrativos contábeis indicam descontrole da fonte de
recursos relativas às transferências financeiras das contas de royalties federal e
royalties estadual;
Considerando que restou prejudicada a evidenciação e comprovação, em sede de
prestação de contas anual, da boa e regular aplicação de tais recursos em políticas
públicas legalmente admitidas;
Considerando, ainda, que não foram trazidos aos autos documentos ou
justificativas suficientes para afastar a impropriedade apontada, sugere-se que seja
mantido o indicativo de irregularidade.

Da Manifestação Técnica de Defesa Oral 00017/2020-1:
[...]
Nessa fase processual – defesa oral – o gestor apresentou os seguintes argumentos
para este indicativo de irregularidade:
O primeiro apontamento (ITC item 2.1) trata não conformidade do saldo da
conta de recursos recebidos a título de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural. A divergência apresentada se deu por
uma inconsistência no sistema informatizado, sendo que tal situação foi
regularizada nos exercícios de 2018 e 2019. Junta-se em anexo (doc. 01)
documentos comprovando os saldos corretos de 2017 e 2018, pelo que se
pede o afastamento da irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que
não merece prosperar tal argumentação. Explica-se.
De acordo com o RT 663/2018 verificou-se que os recursos de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural não constavam em conta bancária e
apresentavam discrepância na apuração do resultado financeiro por fonte.
Em sede de sustentação oral o gestor limitou-se a alegar que a divergência apresentada
se deu por uma inconsistência no sistema informatizado, sendo que tal situação foi
regularizada nos exercícios de 2018 e 2019.
Pois bem.
Inicialmente, temos que registrar que o gestor acostou documentação de suporte para
este indicativo de irregularidade, conforme documento eletrônico “Memorial 00331/2019-
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6”, páginas 09 a 21.
O cerne da presente irregularidade reside no fato de as fontes de recurso 604 (royalties
federal) e 605 (royalties estadual) apresentarem divergência quanto ao superávit
financeiro do exercício apurado e evidenciado, saldo bancário e a compatibilidade dos
gastos em relação à legislação aplicável.
Inicialmente temos que resgatar o teor do parágrafo único, do art. 8º, da Lei
Complementar 101/2000, definindo que ”os recursos legalmente vinculados à finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”.
Portanto, no caso concreto, é necessário que haja controle das disponibilidades, por
fontes de recursos, como medida basilar a fim de se garantir que não haja déficits ou
utilização indevida dos recursos financeiros em objeto diverso daquele a que se vincula.
No caso em tela, temos que ajustar as tabelas constantes do item 4.3.2.1 do RT
663/2018, para acrescentar a informação sobre os restos a pagar:
Assim e, considerando o montante de restos a pagar evidenciado no documento
eletrônico “Prestação de Contas Anual 06519/2018-3” temos a seguinte situação:
R$ 1,00
ITEM (em Reais)
Saldo do exercício anterior (I)
Receitas recebidas no exercício (II)
Despesas empenhadas (III)
Saldo apurado pelo TCEES (I + II – III)
Saldo evidenciado no Balanço Patrimonial (IV)
Restos a pagar (V)
Saldo bancário (VI)
Saldo após os restos a pagar (VII = VI – V)
Divergência (IV – VII)

FONTE DE RECURSOS
604
605
3.214.655,53
4.571.882,07
1.743.437,57
1.844.423,03
1.628.267,95
312.127,20
3.329.825,15
6.104.177,90
161.628,81
3.156.301,17
298.837,43
73.952,93
0,00
1.517.200,06
(298.837,43)
1.443.247,13
(460.466,24)
1.713.054,04

Vê-se, portanto, que havia uma inconsistência significativa na movimentação dos
recursos oriundos da exploração do petróleo e gás natural.
A defesa do gestor alega que houve inconsistência na geração das informações
remetidas ao TCEES nas contas do exercício de 2017, sendo que nos exercícios de 2018
e 2019 o referido erro foi corrigido. Passemos, então, a verificação destas informações.
Compulsando os autos do processo TCEES 08661/2019-5 – que trata da Prestação de
Contas Anual do Chefe do Poder Executivo do município de Bom Jesus do Norte,
exercício financeiro de 2018 –, observamos que não foram detectadas irregularidades na
movimentação dos recursos dos royalties, conforme se depreende do teor do Relatório
Técnico 00800/2019-4.
Quanto ao exercício financeiro de 2019, temos que somente a partir do mês de março de
2020 é que serão prestadas as contas deste exercício. Assim, no que tange ao referido
exercício, restou prejudicada a verificação da alegação do gestor.
Em que pese as informações do gestor sobre o acerto da movimentação dos recursos
dos royalties procederem, temos que tal fato não é suficiente para afastar a irregularidade
verificada no exercício em análise (2017). A situação descrita no RT 663/2018 e ratificada
na ITC 671/2019 aponta para uma ausência de controle administrativo suficiente para um
eventual dano às contas do munícipio. E, nesse sentido, não é possível relevar o fato
apontado.

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: FFA70-87BED-F04F5

PARECER PRÉVIO TC-040/2020
Hm/fbc

Face o todo exposto e, considerando que as justificativas apresentadas sobre a
movimentação orçamentária e financeira dos recursos obtidos em face da compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural não são razoáveis; vimos não aceitar
as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do
indicativo de irregularidade apontado no item 4.3.2.1 do RT 663/2018.

2.1.3.2 - Item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 671/2019:
2.2 NÃO CONFORMIDADE ENTRE O SALDO CONTÁBIL CONSOLIDADO E OS
BALANÇOS PATRIMONIAL E FINANCEIRO (Item 6.1 do RT 663/2018)
Base Legal: Art. 101 da Lei 4.320/64.
TEXTO DO RT
Constatou-se que o saldo contábil da conta “caixa e equivalentes de caixa”
apresentada no Termo de Disponibilidade (TVDISP) é inconsistente com os
registros evidenciados no Balanço Patrimonial e no Balanço Financeiro, conforme
demonstrado no quadro abaixo:
Termo de Disponibilidade

4.477.418,23

Balanço Patrimonial

4.485.480,63

Balanço Financeiro

4.485.480,63

Divergência

8.062,40

Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
Nesse sentido, faz-se necessário citar o gestor para que apresente justificativas.

JUSTIFICATIVAS

ANÁLISE
Das argumentações e documentos enviados, verifica-se que a impropriedade foi
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ocasionada por falha na geração do arquivo TVDISP.XML - Termo de Verificação
das Disponibilidades Financeiras. Não obstante, o total do disponível foi
devidamente registrado na contabilidade, cuja afirmação é corroborada pelo total
do arquivo TVDISP.PDF gerado diretamente do sistema contábil do município,
anexado à defesa, o qual se encontra em consonância com o registrado nos
Balanços Financeiro e Patrimonial (Peça Complementar 3370/2019-1).
Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade, porém,
acrescenta-se recomendar ao gestor que sejam observados os parâmetros
indicados nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções nos demonstrativos
gerados a partir sistema CidadES, concorrendo para que evidenciem a real
situação financeira do município.

O responsável não se manifestou acerca deste item em sustentação oral.

2.1.3.3 - Item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 671/2019:
2.3 NÃO CONFORMIDADE ENTRE O PASSIVO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVAO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Item 6.2 do RT 663/2018)

E

O

Base Legal: art. 105 da lei 4.320/1964.
TEXTO DO RT
Constatou-se que o saldo final do Demonstrativo da Dívida Flutuante diverge do
passivo financeiro registrado no Balanço Patrimonial, conforme demonstrado
abaixo:
Demonstrativo
Valor
Balanço Patrimonial
2.074.532,73
Demonstrativo da Dívida Flutuante
583.581,20
(=) Divergência (I - II)
1.490.951,53
Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar as razões
de justificativas que julgar necessárias.
JUSTIFICATIVAS
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ANÁLISE
Das argumentações e documentos apresentados, verifica-se que a impropriedade
foi ocasionada por falha na geração no arquivo DEMDFLT.XML – Demonstrativo da
Dívida Flutuante, o qual deixou de evidenciar os Restos a Pagar Processados
(RPP), os Restos a Pagar Não Processados (RPNP) dos exercícios de 2011 a
2015 e, ainda, parte das consignações.
Não obstante, os valores foram devidamente registrados na contabilidade, cuja
afirmação é corroborada pelo total do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço
Patrimonial, onde se observa o cômputo dos Restos a Pagar Processados e
demais valores que compõem a divergência. Além disso, é possível confirmar tais
valores no Demonstrativo da Dívida Flutuante - DEMDFL.PDF, encaminhado junto
à defesa, emitido diretamente do sistema contábil do município (Peça
Complementar 3372/2019-1).
Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade, porém,
acrescenta-se recomendar ao gestor que sejam observados os parâmetros
indicados nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções nos demonstrativos
gerados a partir sistema CidadES, concorrendo para que evidenciem a real
situação da unidade gestora.

O responsável não se manifestou acerca deste item em sustentação oral.
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2.1.3.4 - Item 2.6 da Instrução Técnica Conclusiva 671/2019:
2.6 NÃO
RECONHECIMENTO
DAS
PROVISÕES
MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (Item 6.5 do RT 663/2018)
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade.
TEXTO DO RT
Verificou-se do Balancete da Despesa (BALEXO) que o município empenhou,
liquidou e pagou, em 2017, um valor de R$ 29.319,92 em aposentadorias e
pensões pertinentes à previdência municipal.
O município não possui RPPS cadastrado no sistema CidadeWeb e o gestor
responsável declara que o regime previdenciário dos servidores efetivos é o regime
geral de previdência social (conforme arquivo DECINAT), mas arcou com as
despesas previdenciárias pertinentes a servidores municipais.
Entretanto, não há reconhecimento contábil no passivo não circulante do município,
nas rubricas provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo, do valor
pertinente à reserva matemática previdenciária, o que contraria as normas
contábeis em vigor.
Desta forma, propõe-se a citação do responsável para justificar-se.
JUSTIFICATIVAS

ANÁLISE
Das justificativas trazidas pelo defendente, depreende-se que o reconhecimento
das provisões matemáticas previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob a responsabilidade do município, de fato, não ocorreu, uma vez
que o gestor alegou desconhecimento desta obrigatoriedade.
A falta de conhecimento do gestor não isenta o município de manter o registro
adequado no passivo do município, devendo observar as normas e princípios
contábeis vigentes.
Ante o exposto e, considerando que não foram trazidos aos autos documentos ou
justificativas suficientes para afastar a impropriedade apontada, sugere-se que seja
mantido o indicativo de irregularidade.

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: FFA70-87BED-F04F5

PARECER PRÉVIO TC-040/2020
Hm/fbc

Da Manifestação Técnica de Defesa Oral 00017/2020-1:
[...] Nessa fase processual – defesa oral – o gestor apresentou os seguintes argumentos
para este indicativo de irregularidade:
A quarta irregularidade (ITC item 2.6) trata do não reconhecimento das
provisões matemáticas previdenciárias relacionadas aos aposentados e
pensionistas sob responsabilidade do Município.
Sobre o ponto em questão, questiona-se o fato de o Município ter
empenhando, liquidado e pago em 2017 um valor de R$ 29.319,92 (vinte e
nove, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) em
aposentadorias e pensões pertinentes à Previdência Municipal.
Com base em outros julgados do TCEES, irregularidade análoga foi objeto
de ressalva e determinação: Processo TC-3320/2018, PCA 2017 do
Município de Santa Teresa; Processo TC-3726/2018, PCA 2017 do Município
de Nova Venécia.
Pelos motivos expostos, pede-se o afastamento da irregularidade.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando as justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que merece
prosperar tal argumentação. Explica-se.
De acordo com o RT 663/2018 verificou-se que o município de Bom Jesus do Norte
empenhou, liquidou e pagou, em 2017, um valor de R$ 29.319,92 em aposentadorias e
pensões pertinentes à previdência municipal. Entretanto, verificou-se que não havia
reconhecimento contábil destas despesas no passivo circulante do Balanço Patrimonial,
considerando, ainda, que o município não possui Instituto de Previdência Municipal.
Em sede de sustentação oral, o gestor argumentou que existe precedentes neste
TCEES, de onde se verifica que para este tipo de irregularidade foram ressalvadas as
contas e determinado ao gestor a adoção de providências para suprir a ausência de
registro no passivo do município.
Pois bem.
De fato, ao se observar os processos apontados pelo gestor identifica-se que este tipo de
irregularidade não é suficiente, por si só, para macular as contas dos governantes. De
outro lado, temos que o valor dispendido anualmente com aposentadorias e pensões –
R$ 29.319,92 – é muito baixo para representar um potencial perigo ao equilíbrio das
contas públicas.
Assim, concordamos com a defesa do gestor e, nesse sentido, opinamos pela
manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 6.5 do RT 663/2018,
porém, sugerimos a ressalva do item com a consequente determinação de que em
prestações de contas futuras seja evidenciada, no Balanço Patrimonial, a provisão para
as despesas com aposentadorias e pensões dos servidores custeados com recursos
próprios.

2.1.3.5 - Item 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva 671/2019:
2.7 DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL –
PODER EXECUTIVO (Item 7.1.1 do RT 663/2018)
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Base Legal: alínea b, inciso III, do Artigo 20, 22 e 23 da LC 101/2000.
TEXTO DO RT
Constatou-se, com base na tabela 20, que as despesas com pessoal executadas
pelo Poder Executivo atingiram 58,98% da receita corrente líquida, descumprindo,
portanto, o limite legal previsto na constituição.
Verificou-se, ainda, que foram emitidos por esta Corte de Contas os pareceres de
alerta ao Chefe daquele Poder, conforme se verificou nas Instruções Técnicas
807/17(Processo TC 4712/17 - 1º quadrimestre) e 1445/17 (Processo TC 8750/17 –
2º quadrimestre), período no qual se verificou que as despesas já superavam o
limite de 54% da Receita Corrente Líquida estabelecido pela LRF.
Assim, consultaram-se os dados declaratórios encaminhada via sistema LRFWEB,
no período de 2014 a 2018, e verificou-se os seguintes resultados:
Tabela 22): Despesas com pessoal – Poder Executivo
PERÍODO
DESP. PESSOAL
RCL

Em R$ 1,00
%

1º QUAD/2014
2º QUAD/2014
3º QUAD/2014
1º QUAD/2015
2º QUAD/2015
3º QUAD/2015
1º QUAD/2016
2º QUAD/2016
3º QUAD/2016
1º QUAD/2017

44,79%
12.252.776,28
27.355.380,41
53,94%
12.067.573,22
22.371.733,99
DADOS NÃO DISPONÍVEIS NA LRF-WEB
58,17%
12.504.299,79
21.495.988,54
60,40%
12.501.875,08
20.698.656,30
53,92%
11.020.635,27
20.440.604,99
55,04%
11.098.855,20
20.165.628,30
51,87%
10.806.403,11
20.831.680,02
64,56%
13.628.226,64
21.109.187,02
59,13%
13.284.448,44
22.465.806,12

2º QUAD/2017

13.781.067,51

23.842.983,32

57,80%

PCA/2017 (cidades)

14.278.198,98

24.207.109,44

58,98%

1º QUAD/2018

14.613.929,42

25.337.784,01

57,68%

2º QUAD/2018
Fonte: LRF-Web

15.075.741,94

26.917.258,33

56,01%

Vale ressaltar que, no 3º quadrimestre dos exercícios de 2014 e 2016, o gasto total
com pessoal do Poder Executivo atingiu, respectivamente, 56,47% e 64,56% da
RCL, conforme apurado por esta Corte de Contas (RTC 96/2016 e RT 60/2018) nos
autos do Processo 4384/2015 e 5110/17, o que motivou a citação dos gestores
responsáveis nos exercícios de 2014 e 2016.
Observa-se que no exercício seguinte, 2015, o limite de despesa com pessoal foi
reduzido e chegou ao final do ano dentro do limite legal. Entretanto, já no 1º
quadrimestre de 2016 houve o seu descumprimento, atingindo ao final do exercício
64,56% da RCL.
Nesse sentido, assim determina a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 23,
abaixo transcrito:
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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 menos um terço no primeiro,
o
adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4 do art.
169 da Constituição.
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. (grifos da ITC).
Por todo o exposto, considerando que as despesas com pessoal não foram
reconduzidas aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, opina-se no
sentido de citar o gestor responsável a fim de apresentar as justificativas que julgar
necessárias.
JUSTIFICATIVAS
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ANÁLISE
Esta Corte de Contas emitiu pareceres de alerta ao município de Bom Jesus do
Norte, referentes à ultrapassagem do limite legal nos 1º e 2º quadrimestres/2017
(Processos TC 4.712/2017 e 1.445/2017, respectivamente). Não obstante, encerrou
o exercício de 2017 acima do limite estabelecido.
O Poder executivo de Bom Jesus do Norte encontra-se em situação de
descumprimento do limite legal de despesa com pessoal desde o 3º
quadrimestre/2016, entende-se, assim, que o prazo estabelecido no art. 23 da LRF
para recondução aos limites aceitáveis pelo município já foi ultrapassado
(abril/2018), mesmo considerando-se a duplicação de prazo de adequação (art. 66
da LRF), perdurando o excesso.
Dentre as alegações apresentadas pelo gestor responsável, consta a adoção de
medidas enérgicas para recondução do índice, no exercício de 2017, cujas ações
perduraram durante o exercício de 2018.
Aduz, ainda, que foram adotadas políticas públicas visando o aumento da receita
própria, culminando numa redução do percentual de gasto com pessoal para
52,18%, conforme evidenciado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 3º
Quadrimestre/2018, encaminhado junto à defesa (Peça Complementar 3376/20199).
Da defesa apresentada, observa-se a ausência de alegações e documentos que
comprovem a adoção de ações efetivas visando sanear o descumprimento, em
obediência aos artigos 22 e 23 §§ 1º e 2º da LRF, bem como aqueles previstos no
art. 169 da CF/88.
A LRF não faz concessões relativas ao descumprimento, mas priva o Ente de
receber transferências voluntárias; obter garantia direta ou indireta de outro Ente;
ou contratar operações de crédito, enquanto perdurar o excesso. Entretanto, indica
as medidas a serem adotadas para reconduzir as despesas de pessoal ao nível
aceitável.
Nota-se que existem dois tipos de implicações para o descumprimento a preceitos
estabelecidos na Lei 101/00: as restrições fiscais, que afetam o ente, impedindo-o
de receber transferências voluntárias ou contrair operações de crédito; e a sanção
ao pagamento de multa com recursos próprios, que afeta o responsável pelas
contas, nos termos da Lei 10.028/2000.
[...]

Da Manifestação Técnica de Defesa Oral 00017/2020-1:
[...] Devidamente citado, o gestor apresentou suas justificativas, sendo que estas não
foram suficientes para afastar o indicativo de irregularidade, conforme se depreende da
ITC 671/2019:
Esta Corte de Contas emitiu pareceres de alerta ao município de Bom Jesus
do Norte, referentes à ultrapassagem do limite legal nos 1º e 2º
quadrimestres/2017
(Processos
TC
4.712/2017
e
1.445/2017,
respectivamente). Não obstante, encerrou o exercício de 2017 acima do
limite estabelecido.
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O Poder executivo de Bom Jesus do Norte encontra-se em situação
descumprimento do limite legal de despesa com pessoal desde o
quadrimestre/2016, entende-se, assim, que o prazo estabelecido no art.
da LRF para recondução aos limites aceitáveis pelo município já
ultrapassado (abril/2018), mesmo considerando-se a duplicação de prazo
adequação (art. 66 da LRF), perdurando o excesso.

de
3º
23
foi
de

Dentre as alegações apresentadas pelo gestor responsável, consta a adoção
de medidas enérgicas para recondução do índice, no exercício de 2017,
cujas ações perduraram durante o exercício de 2018.
Aduz, ainda, que foram adotadas políticas públicas visando o aumento da
receita própria, culminando numa redução do percentual de gasto com
pessoal para 52,18%, conforme evidenciado no Demonstrativo da Despesa
com Pessoal – 3º Quadrimestre/2018, encaminhado junto à defesa (Peça
Complementar 3376/2019-9).
Da defesa apresentada, observa-se a ausência de alegações e documentos
que comprovem a adoção de ações efetivas visando sanear o
descumprimento, em obediência aos artigos 22 e 23 §§ 1º e 2º da LRF, bem
como aqueles previstos no art. 169 da CF/88.

A LRF não faz concessões relativas ao descumprimento, mas priva o
Ente de receber transferências voluntárias; obter garantia direta ou indireta
de outro Ente; ou contratar operações de crédito, enquanto perdurar o
excesso. Entretanto, indica as medidas a serem adotadas para reconduzir as
despesas de pessoal ao nível aceitável.
Nota-se que existem dois tipos de implicações para o descumprimento a
preceitos estabelecidos na Lei 101/00: as restrições fiscais, que afetam o
ente, impedindo-o de receber transferências voluntárias ou contrair
operações de crédito; e a sanção ao pagamento de multa com recursos
próprios, que afeta o responsável pelas contas, nos termos da Lei
10.028/2000.
Dado o descumprimento com despesa de pessoal em 2016, bem como do
período de adequação previsto em lei para retorno ao limite legal, que se
estendeu pelo exercício de 2017, culminando em descumprimento também
em 2017, até então o único afetado foi o município ao ser submetido ao risco
de ser prejudicado pelas vedações contidas no art. 23, § 3º da Lei 101/00.
Com relação ao gestor das contas, a inobservância do art. 23 c/c art. 66 da
Lei Complementar 101/00, constitui-se em irregularidade grave,
consubstanciada em infração administrativa contra as leis de finanças
públicas, nos termos do art. 5º da Lei 10.028/00, punível com multa de 30%
dos vencimentos anuais, sendo o pagamento da multa de sua
responsabilidade pessoal. De acordo com o § 2º do mesmo artigo, tal
infração será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a
fiscalização contábil, financeira e orçamentária do ente.
Ante todo o exposto, sugere-se não acatar as justificativas apresentadas e
manter o indicativo de irregularidade.
Sugere-se, ainda, que o TCEES aplique a sanção de sua competência,
prevista no art. 5º, inciso IV, §§1º e 2º da Lei 10.028/2000, ao Sr. Marcos
Antônio Teixeira de Souza, face ao descumprimento do limite legal com
despesa de pessoal – Poder Executivo (Item 7.1.1 do RT 663/2018), e
respectiva não recondução ao limite legal nos prazos e condições
estabelecidos pela lei fiscal, determinando-se a formação de autos
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apartados para tal fim, com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos
do Regimento Interno.

Nessa fase processual – defesa oral – o gestor apresentou os seguintes argumentos
para este indicativo de irregularidade:
[...] O quinto apontamento (ITC item 2.7) trata do descumprimento do limite
legal com despesa de pessoal.
De acordo com o que foi mencionado pela própria ITC, o Manifestante
assumiu o seu mandato com o índice de gastos com pessoal no total de
64,56% (sessenta e quatro vírgula cinquenta e seis por cento), com o
seguinte comportamento até o presente momento:

Pode-se concluir pelo quadro acima pelos e documentos acostados (doc.
02), a Administração que antecedeu ao Manifestante ultrapassou o limite
máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) em 10,58% (dez vírgula
cinquenta e oito por cento) e um terço deste valor representa 3,52% (três
vírgula cinquenta e dois por cento). O Manifestante, agindo estribado na
legislação, conseguiu reduzir 5,43% (cinco vírgula quarenta e três por cento)
no primeiro quadrimestre e 6,76% (seis vírgula setenta e seis por cento) no
segundo quadrimestre, mesmo com dificuldades de manter os serviços
essenciais a população do Município de Bom Jesus do Norte como saúde,
educação e assistência social, encerrando o exercício de 2017 com 61,85%
(sessenta e um vírgula oitenta e cinco por cento).
Ou seja, o índice de descumprimento com gastos com pessoal que o
Manifestante herdou da gestão anterior foi reduzido.
Já o índice gerado no exercício de 2017, que poderia ser atribuído ao
Manifestante, no decorrer do exercício de 2018 houve a recondução do
índice de gasto com pessoal aos parâmetros legais, obedecendo o que
determina o art. 23 da Lei de Responsabilidade fiscal, mantendo-se regular a
situação até o segundo quadrimestre de 2019, comprovando a boa fé e
pleno atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos que
não merece prosperar tal argumentação. Explica-se.
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De acordo com o RT 663/2018 verificou-se que o município de Bom Jesus do Norte não
observou o limite de despesas com pessoal do Poder Executivo ao atingir o percentual de
1
58,98% da RCL em dezembro de 2017 .
Em sede de sustentação oral o gestor alegou que herdou uma despesa com pessoal
muito alta, tendo conseguido no primeiro ano de mandato (2017) reduzir a despesa.
Aduziu, ainda, que a despesa com pessoal do exercício de 2017 – parte que lhe cabia,
segundo afirma – foi reconduzida ao limite legal no 3º quadrimestre de 2018 e, portanto, o
gestor cumpriu com o determinado na LRF.
Pois bem.
Inicialmente, temos que registrar que o gestor acostou documentação de suporte para
este indicativo de irregularidade, conforme documento eletrônico “Memorial 00331/20192
6”, páginas 22 a 48 .
O cerne desta irregularidade está na verificação ou não do cumprimento da recondução
do limite com despesa com pessoal do Poder Executivo ao limite legal de 54% da RCL
previsto na LRF.
Temos que registrar que as contas em análise se referem ao exercício financeiro de 2017
e, portanto, é a partir do fato gerador da irregularidade (1º quadrimestre de 2017) que se
verificará o cumprimento da recondução da despesa ao limite legal.
3

Assim e, considerando que a variação do PIB medida pelo IBGE fechou 2017 em 1,3%,
temos que o prazo para recondução da despesa com pessoal ao limite legal se encerrou
4
no 3º quadrimestre de 2017 . Insta registrar, por oportuno, que no 2º quadrimestre de
2017 o gestor estava obrigado a reduzir o valor ultrapassado em pelos menos 1/3, ou
seja, deveria passar de 59,13% para 57,75%.
Vamos, então, atualizar a tabela 22, constante do RT 663/2018:
Tabela 22):
Despesas com pessoal – Poder Executivo
PERÍODO
DESP. PESSOAL
13.284.448,44
1º QUAD/2017

RCL
22.465.806,12

Em R$ 1,00
%
59,13%

2º QUAD/2017

13.781.067,51

23.842.983,32

57,80%

3º QUAD/2017

14.278.198,98

24.207.109,44

58,98%

Do quadro anterior restou comprovado que não foi atingido o percentual dentro do limite
legal de 54% no 3º quadrimestre de 2017, tão pouco reduzido em pelo menos 1/3 a
diferença no 2º quadrimestre de 2017.
Assim, entendemos que não procedem as alegações trazidas em sede de sustentação
oral, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade
apontado no item 7.1.1 do RT 663/2018.

1

Apurado no Sistema Cidades, tabela 20 do RT 663/2018.
Cabe registrar que da página 25 em diante os documentos estão “em branco”.
3
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionaistrimestrais.html?=&t=serieshistoricas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=pib#evolucao-taxa
4
Pelo disposto na LRF, em caso de baixo crescimento da economia (inferior a 1%) ou variação
negativa do PIB os prazos para recondução da despesa com pessoal ao limite legal será duplicado.
2
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Ressalto que tal irregularidade gera risco ao Município de ser prejudicado pelas
vedações contidas no art. 23, §3º da Lei Complementar 101/2000. Entendo que deva
ser mantida a irregularidade face ao descumprimento do limite legal com
despesa de pessoal – Poder Executivo, e respectiva não recondução ao limite legal
nos prazos e condições estabelecidos pela lei fiscal, determinando-se a formação
de autos apartados para aplicação de sanção ao gestor, com fulcro no art. 134, III
e §2º c/c art. 281, ambos do Regimento Interno.

2.1.3.6 - Item 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva 671/2019:
2.8 AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE VIABILIZASSEM A
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E A REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À
EMBASAR O PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL (Item
10.1 do RT 663/2018)
Base Legal: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015.
TEXTO DO RT
Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, encaminhado
pelo gestor na presente Prestação de Contas, verifica-se a ausência de opinião
conclusiva. Ressalte-se ainda, que conforme informações constantes do RELOCI,
não foi encontrado histórico de auditorias, bem como foi destacada a fragilidade do
setor, em virtude da carência de estrutura de pessoal adequada. Informa ainda
quanto a ausência de padronização, rotinas, normas e responsabilidades dos
executores de tarefas e seus superiores.
A esse respeito, a Resolução TC 227 de 25 de agosto de 2011 determina o
seguinte:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos Municípios do
Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema de controle
interno, que o façam até o mês de agosto/2013, mediante lei específica,
observando as recomendações apresentadas no Guia mencionado no artigo
anterior. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013).
§1°. Os Poderes e órgãos citados no caput deste artigo que já haviam
implantado o sistema de controle interno antes da edição da Resolução
n° 227/2011, ou que tenham implantado em desacordo com as
recomendações apresentadas no “Guia” citado no artigo anterior, deverão
adotar as medidas necessárias à adequação de sua legislação, no prazo
estabelecido no caput. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013).
§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de controle interno
poderá ensejar à irregularidade das contas e/ou a emissão de parecer
prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo das penalidades
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previstas em lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever
legal. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013) (grifos da ITC)
Pelo exposto, sugere-se citar o gestor, para apresentar alegações de defesa pela
ausência de tomada de medidas que viabilizassem à implantação integral do
Sistema de Controle Interno de forma a permitir a realização de procedimentos de
controle necessários e suficientes ao embasamento do parecer técnico do controle
interno municipal.
JUSTIFICATIVAS

ANÁLISE
Em sua defesa, o gestor alega que ao assumir o mandato em janeiro de 2017, “o
índice de gasto com pessoal estava em 64,56%”, o que, de fato, impossibilitou a
contratação de profissionais habilitados para dotar a Unidade Central de Controle
Interno – UCCI. Ressaltou, ainda, que a UCCI necessitava de um contador
habilitado para emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis.
Por fim, esclareceu que providenciará a contratação e/ou concurso público para
estruturar a UCCI “assim que o índice de gasto com pessoal for reconduzido abaixo
de 51,30%”.
De fato, em 2017, os gastos com pessoal do município de Bom Jesus do Norte
iniciaram acima do limite legal estabelecido na LRF e, conforme se pode verificar
no sistema LRFWeb, não retornou ao percentual aceitável até o 2º quadrimestre de
2018.
Consultando o sistema CidadES, verifica-se que o responsável pelo controle
interno, Sr. Paulo Petriccioni Vizotto, foi nomeado em 31/01/2017, entretanto,
afirma no Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno – RELOCI, que o
parecer ficou prejudicado face ao desconhecimento do histórico das atividades da
UCCI.
Pois bem.
De acordo com a Res TC 227/2011, art. 2º, os municípios deveriam implantar o
sistema de controle interno até o mês de agosto de 2013, ou do contrário poderia
ensejar irregularidade das contas ou parecer prévio pela não aprovação das
contas.
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Entretanto, considera-se o apontamento, por si só, passível de ressalva, uma vez
que houve a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas
anual.
Ademais, deve-se ponderar quanto à ausência de elementos que revelem má fé do
gestor, aliado à declaração de que pretende estruturar a UCCI do município, assim
que reduzir o percentual de gastos com pessoal.
Nesse sentido, sugere-se determinar ao gestor que informe na próxima prestação
de contas as medidas adotadas para atendimento integral da regulamentação
pertinente à matéria (estruturação e funcionamento da Unidade Central de Controle
Interno), em especial a Res. TC 227/2011.

2.2 ANALISE DA GESTÃO FISCAL CONFORME INSTRUÇÃO

TÉCNICA

CONCLUSIVA 671/2019-9:
[...]
3
GESTÃO FISCAL
3.1 DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1 Limite das Despesas com Pessoal
Tabela 1: Despesas com pessoal – Poder Executivo
Descrição

Em R$ 1,00
Valor

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada

24.207.109,44

Despesa Total com Pessoal – DTP

14.278.198,98

% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

58,98%

Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada

24.207.109,44

Despesa Total com Pessoal – DTP

15.054.522,15

% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

62,19%

Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
Conforme se observa das tabelas anteriores, foram descumpridos os limites legal e
prudencial, cuja análise foi relatada no item 2.7.
3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
De acordo com o RT, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 120%
estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir:
Tabela 3: Dívida consolidada líquida
Descrição
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Dívida consolidada
2.519.087,78
Deduções
3.055.289,10
Dívida consolidada líquida
0,00
Receita Corrente Líquida - RCL
24.240.812,73
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL
0%
Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Tabela 4): Operações de Crédito (Limite 16% RCL)
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita Corrente Líquida – RCL
24.240.812,73
Montante global das operações de crédito
0
% do montante global das operações de crédito sobre a
0%
RCL
Amortização, juros e demais encargos da dívida
0
% do comprometimento anual com amortização, juros e
0%
encargos da dívida sobre a RCL
Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
Tabela 5): Garantias Concedidas (Limite 22% RCL)
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita Corrente Líquida – RCL
24.240.812,73
Montante global das garantias concedidas
0
% do montante global das garantias
0%
concedidas sobre a RCL
Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
Tabela 6): Operações de Crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita Corrente líquida – RCL
24.240.812,73
Montante global das operações de crédito por antecipação
0
de receitas orçamentárias - ARO
% do montante global das operações de crédito por
0%
antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL
Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no
exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 167
da Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias ou
recebimento de contra garantias.
3.4 RENÚNCIA DE RECEITA
De acordo com RT, consubstanciado no Relatório de Gestão (RELGES)
encaminhado junto à PCA 2017, o município não instituiu ou concedeu durante o
exercício de 2017, benefícios e incentivos fiscais considerados como renúncia de
receita pelo art. 14 da LRF.
4

GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
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4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO
Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
829.701,25
Receitas provenientes de transferências
16.155.929,27
Base de cálculo para aplicação na manutenção e
16.985.630,52
desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do
5.217.611,57
ensino
% de aplicação
30,72%
Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
Da tabela 7 verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional
de 25% relacionado à educação.
4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Tabela 8: Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
3.605.716,56
Valor destinado ao pagamento dos profissionais do
3.526.503,81
magistério
% de aplicação
97,80%
Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
Da tabela 8 verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional
de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do magistério.
4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE
Tabela 9: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde

Em R$ 1,00

Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
829.701,25
Receitas provenientes de transferências
16.155.929,27
Base de cálculo para aplicação em ações e serviços
16.985.630,52
públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
2.873.302,33
% de aplicação
16,92%
Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
Da tabela 9 verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional
de 15% relacionado às ações e serviços públicos de saúde.
4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Tabela 10: Transferências para o Poder Legislativo
Descrição

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Em R$ 1,00
Valor

Identificador: FFA70-87BED-F04F5

PARECER PRÉVIO TC-040/2020
Hm/fbc

Receitas tributárias e transferências de impostos - Ex. Anterior
% Máximo de gasto do Legislativo - conforme dados
populacionais
Limite máximo permitido para transferência

14.634.008,16
7,00
1.024.380,57

Valor efetivamente transferido
1.024.380,51
Fonte: Processo TC 03729/2018-2 - Prestação de Contas Anual/2017
Verifica-se da tabela acima, bem como do RT, que foi respeitado o limite
constitucional relacionado às transferências efetuadas à Câmara Municipal.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo
parcialmente do entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove o seguinte Parecer Prévio que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

1. PARECER PRÉVIO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada, ante
as razões expostas pelo relator, em:
1.1. MANTER os seguintes indicativos de irregularidades os indicativos de
irregularidade apontados na Instrução Técnica Conclusiva 00671/2019-9:
1.1.1 Não conformidade do saldo da conta de recursos recebidos a título de
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural (item 2.1
da ITC 671/2019 e Item 4.3.2.1 do RT 663/2018)
Base legal: Lei 8.308/06 e art. 2º da Lei Estadual 10720/2017
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1.1.2 Não reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias
relacionadas aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do
município (item 2.6 da ITC 671/2019 e Item 6.5 do RT 663/2018)
Base legal: normas brasileiras de contabilidade.
1.1.3

Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – Poder

Executivo (item 2.7 da ITC 671/2019 e Item 7.1.1 do RT 663/2018).
Base legal: alínea b, inciso III, do artigo 20, 22 e 23 da LC 101/2000
1.1.4 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a implantação
do sistema de controle interno e a realização de procedimentos de controle
necessários e suficientes a embasar o parecer técnico do controle interno
municipal (item 2.8 da ITC 671/2019 e Item 10.1 do RT 663/2018)
Base legal: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES
227/2011, IN TCEES 34/2015

1.2. EMITIR PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte,
recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor do Marcos Antônio Teixeira
de Souza, Prefeito Municipal no exercício de 2017, conforme dispõem o inciso III, do
art. 132 da Resolução TCEES 261/2013 e o inciso III do art. 80, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção das irregularidades apontadas nos itens
1.1.1 e 1.1.3 acima (itens 2.1 e 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva 00671/2019-9);
1.3. RECOMENDAR ao atual gestor que sejam observados os parâmetros indicados
nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da próxima prestação
de contas, a fim de evitar distorções nos demonstrativos gerados a partir sistema
CidadES, concorrendo para que evidenciem a real situação da unidade gestora;
1.4. DETERMINAR ao atual gestor que:
1.4.1 Indique, na próxima Prestação de Contas Anual, por meio de notas
explicativas, as medidas adotadas para atendimento integral da regulamentação
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pertinente à matéria (estruturação e funcionamento da Unidade Central de
Controle Interno), em especial a Res. TC 227/2011;
1.4.2 Observe atentamente o disposto no parágrafo único do artigo 8º da LRF,
com vistas a evitar que os recursos legalmente vinculados à finalidade
específica sejam utilizados em finalidade diversa ao objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso;
1.4.3 Proceda ao registro da provisão matemática previdenciária, com vistas a
evidenciar no passivo circulante do Balanço Patrimonial as despesas com
aposentados e pensionistas do munícipio;
1.5. FORMAR AUTOS APARTADOS, com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281,
ambos do Regimento Interno, a fim de que seja aplicada penalidade de multa ao
senhor Marcos Antônio Teixeira de Souza, prevista no art. 5º, inciso IV, §§1º e 2º
da Lei 10.028/2000, face ao descumprimento do limite legal com despesa de pessoal
– Poder Executivo (item 2.7 da ITC 671/2019 e Item 7.1.1 do RT 663/2018), e
respectiva não recondução ao limite legal nos prazos e condições estabelecidos pela
lei fiscal.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/07/2020 – 13ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das Sessões
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