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O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da prestação de contas anual de responsabilidade do Sr.
Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito do Município de Serra, exercício
de 2017, recebida e homologada no sistema CidadES em 27/04/2017, nos termos
do artigo 123 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando, portanto, o prazo
regimental.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o
Relatório Técnico Contábil RT 0550/2018-6 em que foram identificados indícios de
irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI
00670/2018-6, nos termos da qual foi proferida a Decisão SEGEX 00649/2018-6,
promovendo-se

a

citação

do

responsável,

para

apresentação

de

esclarecimentos/justificativas que entendessem necessários no prazo de 30 dias
improrrogáveis.
O gestor encaminhou documentos e justificativas (peças 60/81), em atenção ao
Termo de Citação 01201/2018-6 - peça 57)
Adiante, os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo
de Previdência

e

Pessoal (Secex Previdência), que elaborou o Relatório

Técnico 00141/2019-4 (peça 86), documento específico sobre a prestação de
contas do Instituto de Previdência, emitido quando identificadas irregularidades
que possam repercutir na apreciação das contas prestadas pelo chefe do
Poder Executivo, conforme determina o artigo 9º, §§ 1º e 2º da Resolução TC 297,
de 30 de agosto de 2016.
No Relatório Técnico 00141/2029-4 foram identificados indícios de irregularidades,
reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 00271/2019-8, nos termos da qual foi
proferida a

Decisão SEGEX 00249/2019-3,

promovendo-se a

citação do

responsável, que encaminhou Resposta de comunicação (peça 93), em atenção ao
Termo de Citação 0449/2019-9 - peça 90).
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Por meio da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02798/2019-4 a unidade técnica
competente opinou pela emissão de parecer prévio recomendando a rejeição das
contas, nos seguintes termos:
7 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao município de Serra,
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 Serra, recomendando a REJEIÇÃO
da prestação de contas anual do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos,
prefeito no exercício de 2017, na forma do art. 80, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a mantença das seguintes irregularidades.
Item 4.1.1 do RT 550/2018 e 3.1 desta instrução - Não
conformidade entre o demonstrativo de créditos
adicionais – DEMCAD e o balancete da execução
orçamentária – BALEXOD. Base normativa: art. 101 da Lei
4320/64 e IN 43/2017
Item 4.1.2 do RT 550/2018 e 3.2 desta instrução - Não
conformidade no valor da dotação atualizada evidenciada
no Balanço Orçamentário. Base normativa: art. 101 da Lei
4320/64 e IN 43/2017
Item 4.1.5 do RT 550/2018 e 3.5 desta instrução - Abertura
de créditos adicionais utilizando-se de fonte de recursos
sem lastro financeiro. Base normativa: art. 43 da Lei
4320/64
Item 4.3.1 do RT 550/2018 e 3.6 desta instrução - Ocorrência
de déficit orçamentário provocando desequilíbrio nas
contas públicas. Base normativa: art. 48 da Lei 4320/64 e 1º
da Lei Complementar 101/2000
Item 6.3 do RT 550/2018 e 3.11 desta instrução - Déficit
financeiro em diversas fontes de recursos. Base
normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da
Lei Complementar nº 101/2000.
Item 6.4 do RT 550/2018 e 3.12 desta instrução - 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).
Base normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal 4320/64.
Item 7.6.2 do RT 550/2018 e 3.14 desta instrução - Inscrição
de restos a pagar não processados sem disponibilidade
financeira suficiente. Base normativa: artigo 55, III, b, 3, da
Lei Complementar 101/2000.
Item 7.6.3 do RT 550/2018 e 3.15 desta instrução Realização de despesa sem prévio empenho. Base
normativa: Art. 167, II, da Constituição da República, arts. 59
e 60 da Lei 4320/1964.
Item 9 do RT 550/2018 e 3.16 desta instrução Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima
do limite constitucional. Base normativa: Art. 29-A, inciso I
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(redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009),
c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da República/1988.
Item 2.1 do RT 141/2019 e 3.17 desta instrução - Ausência
de repasse de aporte financeiro para cobertura de déficit
financeiro do RPPS. Base normativa: art. 2º, § 1º, da Lei
Federal 9.717/1998; art. 48 da Lei Municipal 2.818/2005; e,
art. 26 da Portaria MPS 403/2008.
Item 2.2 do RT 141/2019 e 3.18 desta instrução - Ausência
de proposta legislativa para regularização de débitos
previdenciários
em
processo
de
parcelamento,
prejudicando o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.
Base normativa: art. 29, inc. I, § 1º, da LRF; e, art. 5º-A da
Portaria MPS 402/2008.
Item 2.3 do RT 141/2019 e 3.19 desta instrução - Ausência
de lei/proposta legislativa estabelecendo revisão da
alíquota patronal normal, prejudicando o equilíbrio
financeiro e atuarial do RPPS. Base normativa: art. 40 da
CRFB; art. 1º da Lei Federal 9.717/1998; art. 69 da LRF; e,
arts. 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008.

Indo os autos ao Ministério Público de Contas, este manifestou-se, por meio do
Parecer 05712/2019-3, que entendeu estar “configuradas as irregularidades e, mais,
a gravidade da conduta do gestor, não havendo a mínima possibilidade da Corte de
Contas, em cumprimento à Lei Orgânica, emitir parecer prévio distinto da rejeição de
contas” e anui ao posicionamento da área técnica constante da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 01058/2019-9.
Pautados os autos, na 1ª sessão ordinária do Plenário de 2020 foi realizada
sustentação oral na qual deferida a juntada de novos documentos (peças 106/119).
Em acordo com os trâmites regimentais, foram os autos a área técnica que
manifestou-se por meio da Manifestação Técnica de Defesa Oral 00018/2020-6
opinando no sentido de que as justificativas e documentos não foram suficientes para
afastar todos os indicativos, mantendo a indicação de rejeição das contas, nos
seguintes termos:
3.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

A presente análise pautou-se nos termos constantes do Despacho
7640/2020, determinados pelo eminente relator.
Nesse sentido, foram examinados todos os documentos anexos à defesa,
concluindo-se por não conter nos autos justificativas e documentos
suficientes para afastar todos os indicativos de irregularidade apontados nos
RT 550/2018 e 141/2019, restando mantidos os itens:
Item 4.3.1 do RT 550/2018 - Ocorrência de déficit orçamentário
provocando desequilíbrio nas contas públicas. Base normativa: art.
48 da Lei 4320/64 e 1º da Lei Complementar 101/2000
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Item 6.3 do RT 550/2018 - Déficit financeiro em diversas fontes de
recursos. Base normativa: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea
“a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
Item 6.4 do RT 550/2018 - 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). Base
normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal 4320/64.
Item 7.6.2 do RT 550/2018 - Inscrição de restos a pagar não
processados sem disponibilidade financeira suficiente. Base
normativa: artigo 55, III, b, 3, da Lei Complementar 101/2000.
Item 7.6.3 do RT 550/2018 - Realização de despesa sem prévio
empenho. Base normativa: Art. 167, II, da Constituição da República,
arts. 59 e 60 da Lei 4320/1964.
Item 2.1 do RT 141/2019 - Ausência de repasse de aporte financeiro
para cobertura de déficit financeiro do RPPS. Base normativa: art. 2º,
§ 1º, da Lei Federal 9.717/1998; art. 48 da Lei Municipal 2.818/2005; e,
art. 26 da Portaria MPS 403/2008.

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração
superior a seguinte proposta de encaminhamento:
1. Emitir parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal de Serra,
recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr.
Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal durante o
exercício de 2017, conforme dispõem o art. 132, do Regimento Interno e
art. 80, da Lei Complementar 621/2012.

Indo os autos ao Parquet de Contas (Parecer Ministerial 01785/2020-9), este anuiu à
proposta contida na Manifestação Técnica de Defesa Oral 00018/2020-6 e
encaminhou os autos, conclusos a este Relator
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O exame das presentes contas dá-se em cumprimento ao art. 71, inciso II, da
Constituição Estadual, c/c art. 71, inciso I e art. 71 da Constituição Federal, o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).
Nos termos do art. 122, § 4º do Regimento Interno do TCEES, as contas do Prefeito
Municipal são compostas pelo Balanço Geral do Município e demais documentos e
informações exigidos em ato normativo do Tribunal, que no exercício em apreciação,
encontra-se normatizado pela Instrução Normativa 43/2017, consolidando

as

contas das unidades gestoras: Prefeitura Municipal de Serra; Câmara Municipal
de Serra;

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra;

Secretaria Municipal de

Administração

e

Recursos

Humanos

de

Serra;

Secretaria Municipal de Obras de Serra; Secretaria Municipal de Assistência
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Social de Serra; Fundo Municipal de Saúde de Serra; Secretaria Municipal de
Educação de

Serra; Secretaria

Municipal de

Serviços

de

Serra; Secretaria

Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Serra.
Considerando que essas contas individuais serão julgadas posteriormente, pode
haver erros e irregularidades não detectados no nível consolidado que venham a ser
constatados e julgados no futuro, em atendimento ao que dispõe o art. 71, inciso II,
da Constituição Federal e art. 71 da Constituição Estadual.
O exame das contas dos Prefeitos, chefes do executivo municipal, é tarefa nobre,
complexa e abrangente atribuída constitucionalmente1 às Cortes de Contas, na
medida que, por meio do parecer prévio subsidia a Câmara Municipal com
elementos técnicos para que este Poder emita seu julgamento e, assim, exerça o
controle externo a ela atribuído pela Constituição2 e pela Orgânica Municipal.
Em cumprimento ao seu mandato constitucional e legal, e conforme estabelecem o
caput e § 1º do art. 124 do Regimento Interno do TCEES, o parecer prévio consiste
em apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial, financeira
e fiscal havida no exercício, devendo demonstrar se o balanço geral representa
adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em
31 de dezembro, se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais
de contabilidade aplicados à Administração Pública, bem como a observância dos
princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública, concluindo
pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição das contas.
Saliente-se que a opinião pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição
fundamenta-se nos critérios dispostos no art. 80 da Lei Orgânica do TCEES (LC
621/2012):
I - pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma
clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a
compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados

1

A Constituição da República do Brasil de 1988 e, consequentemente, a Constituição do Estado do Espírito Santo de 1989,
reservaram ao Tribunal de Contas posição de relevo, dotando-o de amplas atribuições fiscalizadoras. Inserido no Título IV Da Organização dos Poderes, Capítulo I - Do Poder Legislativo, e na Seção VI - Da Fiscalização Contábil, Financeira,
Orçamentária, Operacional e Patrimonial, o artigo 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo define as competências do
Tribunal de Contas e estabelece que o Controle Externo será exercido com o seu auxílio.
2
Art. 31 da Constituição Federal 1988; art. 29 da Constituição Estadual e art. 15, Inciso V c/c art. 117.
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da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos
orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e legais;
II - pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar
caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,
da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações
serão objeto de monitoramento pelo Tribunal;
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à
norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
Considerando o comando regimental, a análise da Prestação de Contas do Exercício
de 2017 observou o escopo delimitado por meio da Resolução TC 297/2016 e
alterações posteriores.
Passo a fundamentar o meu voto com a inclusão do relatório técnico, com vistas à
apreciação e à emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento da prestação
de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo municipal.
2.1.

DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS

A Prestação de Contas Anual reflete a atuação do chefe do Poder Executivo
municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção
e controle das políticas públicas, em respeito aos programas, projetos e atividades
estabelecidos pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo Legislativo
municipal, quais sejam: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual; bem como, em respeito às diretrizes e metas fiscais
estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis.
As contas consolidadas foram objeto de análise pelo Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia, com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio
que subsidiará o julgamento da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder
Legislativo municipal.
Considerando o resultado da análise do processo sob apreciação, tem-se a
evidenciar o que segue:
2.1.1 DO RELATÓRIO TÉCNICO 0550/2018-6
[...]
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1.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 4512/2016, elaborada nos
termos do § 2º, do art. 165 da CF/88, compreendendo as metas e prioridades
do município, dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA),
definindo os programas prioritários de governo e estabelecendo, dentre
outras diretrizes, os riscos e metas fiscais a serem observados na
execução orçamentária.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei 4593/2016, estimou
a receita em R$ 1.292.987.000,00 e fixou a despesa em R$ 1.292.987.000,00
para o exercício em análise, admitindo a abertura de créditos adicionais
suplementares até o limite de R$ 323.246.750,00, conforme art. 9º da LOA.
2.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreu abertura
de créditos adicionais, conforme demonstrado:
Tabela 1): Créditos adicionais abertos no exercício
Créditos adicionais
suplementares

Créditos
adicionais
especiais

1.158.356.642,72

32.459.296,00

4395/2015

1.812.000,00

Total

1.160.168.642,72

Leis

4593/2016

Em R$ 1,00
Créditos
adicionais
extraordinários

Total

0,00

1.190.815.938,7
2

0,00

0,00

1.812.000,00

32.459.296,00

0,00

1.192.627.938,7
2

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

De acordo com a dotação inicial e as movimentações de créditos
orçamentários, constata-se que houve alteração na dotação inicial no valor de
R$ 9.423.000,00 , conforme segue:
Tabela 2): Despesa total fixada

Em R$ 1,00

(=) Dotação inicial (BALORC)

1.292.987.000,00

(+) Créditos adicionais suplementares (DEMCAD)

1.160.168.642,72

(+) Créditos adicionais especiais (DEMCAD)

32.459.296,00

(+) Créditos adicionais extraordinários (DEMCAD)

0,00

(-) Anulação de dotações (DEMCAD)

1.142.084.002,72

(=) Dotação atualizada apurada (a)

1.343.530.936,00

(=) Dotação atualizada BALORC (b)

1.302.410.000,00

(=) Divergência (c) = (a) – (b)

41.120.936,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Verifica-se que as fontes para abertura dos créditos adicionais foram as
seguintes:
Tabela 3): Fontes de Créditos Adicionais

Em R$ 1,00

Anulação de dotações

1.160.535.938,72

Excesso de arrecadação

1.336.000,00

Superávit Financeiro

30.756.000,00

Operações de Crédito

0,00

Anulação de Reserva de Contingência

0,00

Recursos sem despesas correspondentes (§8º do art. 166, CF/1988)

0,00

Saldo de créditos especiais/extraordinários aberto nos últimos 4 meses

0,00
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Recursos de Convênios

0,00

Total

1.192.627.938,72

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Considerando que a autorização contida na LOA para abertura de créditos
adicionais foi de R$ 323.246.750,00 e a efetiva abertura, segundo o balancete
da execução orçamentária da despesa (BALEXOD), foi de R$
302.261.238,24, constata-se o cumprimento à autorização estipulada.
Observou-se, entretanto, não conformidade entre as informações sobre
créditos adicionais contida no BALEXOD e Demonstrativo de créditos
adicionais, conforme apontamento a seguir.
[...]
2.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
[...]

O acompanhamento da evolução do cumprimento ou não das metas
estabelecidas na LDO, para os resultados primário e nominal, é feito por meio
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma
estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta estabelecida na LDO
para resultados primário e nominal do município e o resultado obtido da
execução do orçamento estão detalhados no quadro a seguir:
Tabela 4): Resultados Primário e Nominal

Em R$ 1,00

Rubrica

Meta LDO

Execução

Receita Primária

1.130.202.000,00

1.074.085.722,21

Despesa Primária

1.223.453.000,00

1.078.843.888,89

Resultado Primário

-93.251.000,00

-4.758.166,68

Resultado Nominal

23.229.000,00

13.327.735,65

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte de Contas, pelo não
atingimento de metas previstas conforme consta nos seguintes processos:
Meta Bimestral de Arrecadação: Proc. Tc 8477/17 (4º bim/17), Proc. Tc
6239/17 (3º bim/17), Proc. Tc 4011/17 (2º bim/17), Proc. Tc 2798/17 (1º
bim/17).
Conforme exposto na tabela 4, apenas a meta de arrecadação não foi
atingida. Ressalte-se, contudo que as depesas empenhadas no exercício
foram menores que os valores fixados em R$ 193.723.342,42. Associe-se
também o fato de ter sido atingido o resultado primário e nominal, bem como
a verificação de superavit no Balanço Orçamentário e no resultado financeiro
do exercício anterior e atual.
Nota: verificou-se que a LDO apresenta valores correntes divergentes da
meta de resultado nominal entre os registros do Demonstrativo I (metas
fiscais anuais) e do Demonstrativo III (metas fiscais atuais comparadas com
as fixadas nos três exercícios anteriores) da LDO.
2.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que houve uma
arrecadação de 86,36% em relação à receita prevista:
Tabela 5): Execução orçamentária da receita

Em R$ 1,00

Unidades gestoras

Previsão

Arrecadação

% Arrecadação

Secretaria Municipal de Serviços de Serra

39.707.000,00

39.512.480,69

99,51
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Secretaria Municipal de Obras de Serra

74.190.000,00

4.224.304,49

5,69

680.000,00

113.433,68

16,68

660.058.000,00

652.804.983,92

98,90

Secretaria Municipal de Educação de Serra

265.905.000,00

234.136.372,80

88,05

Secretaria Municipal de Assistência Social de
Serra

23.480.000,00

11.508.094,08

49,01

Fundo Municipal de Saúde de Serra

92.267.000,00

58.664.646,81

63,58

Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Serra

136.700.000,00

115.686.956,94

84,63

Total (BALORC por UG)

1.292.987.000,00

1.116.651.273,41

86,36

Total (BALORC Consolidado)

1.292.987.000,00

1.116.651.273,41

86,36

Divergência

0,00

0,00

0,00

Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Serra

Turismo,

Cultura,

Secretaria Municipal de Administração
Recursos Humanos de Serra

e

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

A receita orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a
que segue:
Tabela 6): Receita Orçamentária por categoria econômica (consolidado)
1,00

Em R$

Categoria da Receita

Previsão
Atualizada

Receitas
Realizadas

Receita Corrente

1.178.207.000,00

1.107.728.159,17

Receita de Capital

114.780.000,00

8.923.114,24

Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores

0,00

0,00

Operações De Crédito / Refinanciamento

0,00

0,00

Totais

1.292.987.000,00

1.116.651.273,41

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

A execução orçamentária consolidada representa 85,13% da dotação
atualizada, conforme se evidencia na tabela a seguir:
Tabela 7): Execução orçamentária da despesa
Unidades gestoras

Autorização

Em R$ 1,00
Execução

% Execução

Secretaria Municipal de Serviços de
160.239.103,00
Serra

155.661.087,57

97,14

Secretaria Municipal de Obras de Serra

29.749.023,22

38,97

Secretaria Municipal de Turismo,
5.121.153,00
Cultura, Esporte e Lazer de Serra

4.135.587,93

80,76

Secretaria Municipal de Administração e
204.149.217,00
Recursos Humanos de Serra

173.339.029,97

84,91

Secretaria Municipal de Educação de
384.186.363,00
Serra

350.110.237,33

91,13

Secretaria Municipal
Social de Serra

52.512.016,00

40.774.407,56

77,65

249.550.989,00

217.478.771,14

87,15

Instituto de Previdência dos Servidores
136.700.000,00
do Município de Serra

104.312.632,49

76,31

Câmara Municipal de Serra

33.617.139,00

33.125.880,32

98,54

Total (BALORC por UG)

1.302.410.000,00

1.108.686.657,53

85,13

Total (BALORC Consolidado)

1.302.410.000,00

1.108.686.657,58

85,13

Divergência

0,00

0,05

0,00

de

Assistência

Fundo Municipal de Saúde de Serra

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br
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Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

A despesa orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é
a que segue:
Tabela 8): Despesa orçamentária por categoria econômica (consolidado)
1,00

Em R$

Especificação

Dotação Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas
Empenhadas

Despesas
Liquidadas

Despesas
Pagas

Corrente

1.082.423.776,07

1.111.999.689,07

1.028.741.138,21

1.006.459.638,35

973.278.468,99

De Capital

177.823.223,93

155.595.310,93

56.033.725,59

46.744.887,04

44.768.091,81

8.340.000,00

7.340.000,00

0,00

0,00

0,00

Reserva do RPPS

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Amortização da Dívida /
Refinanciamento

21.400.000,00

24.475.000,00

23.911.793,78

23.911.793,78

23.911.793,78

Totais

1.292.987.000,00

1.302.410.000,00

1.108.686.657,58

1.077.116.319,17

1.041.958.354,58

Reserva
Contingência

de

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

A execução orçamentária evidencia um resultado superavitário no valor de
R$7.964.615,83, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 9): Resultado da execução orçamentária (consolidado)

Em R$ 1,00

Receita total realizada

1.116.651.273,41

Despesa total executada (empenhada)

1.108.686.657,58

Resultado da execução orçamentária (déficit/superávit)

7.964.615,83

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

[...]
4.3.2

Aplicação de Recursos por Função de Governo e Grupo de
Natureza da Despesa

As tabelas a seguir (10, 11 e 12) apresentam os valores orçados e
executados por funções de governo, bem como por grupo de natureza da
despesa previstos no orçamento do município, contemplando, deste modo,
um resumo do total da destinação dos recursos aplicados:
Tabela 10): Aplicação Recursos por Função de Governo
Função de Governo

Em R$ 1,00

Despesa

Código

Descrição

Orçada

Empenhada

Liquidada

Paga

12

EDUCAÇÃO

384.186.363,00

350.110.237,33

347.495.854,99

331.088.671,60

10

SAÚDE

249.550.989,00

217.478.771,14

202.721.270,10

197.310.360,01

15

URBANISMO

227.367.215,00

176.241.338,85

169.821.916,54

161.768.011,15

4

ADMINISTRAÇÃO

127.841.991,00

119.649.507,07

115.427.436,10

110.907.753,81

9

PREVIDÊNCIA SOCIAL

126.360.000,00

104.312.632,49

103.804.127,82

103.781.472,96

28

ENCARGOS ESPECIAIS

70.315.911,00

63.081.899,28

62.792.038,71

62.711.995,05

8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

52.512.016,00

40.774.407,56

39.500.454,37

39.013.282,62

1

LEGISLATIVA

33.617.139,00

33.125.880,37

32.631.639,67

32.631.639,67

13

CULTURA

1.402.504,00

1.132.110,58

661.655,00

636.569,00

16

HABITAÇÃO

1.373.041,00

802.309,74

650.731,01

650.146,15

19

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.835.645,00

761.124,95

606.046,72

606.046,72

18

GESTÃO AMBIENTAL

4.699.760,00

386.749,63

379.914,63

281.484,63

14

DIREITOS DA CIDADANIA

4.149.966,00

293.996,03

224.780,95

172.468,65

6

SEGURANÇA PÚBLICA

2.139.113,00

226.128,40

188.888,40

188.888,40

23

COMÉRCIO E SERVIÇOS

533.000,00

225.000,00

125.000,00

125.000,00

11

TRABALHO

1.681.347,00

64.000,00

64.000,00

64.000,00

20

AGRICULTURA

66.000,00

12.605,20

12.605,20

12.605,20

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

Identificador: 43D0C-CEF17-7A4E9

PARECER PRÉVIO-TC-024/2021
is/fbc

27

DESPORTO E LAZER

438.000,00

7.958,96

7.958,96

7.958,96

99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

10.340.000,00

0

0

0

1.302.410.000,00

TOTAL

1.108.686.657,5
8

1.077.116.319,1
7

Tabela 11): Aplicação Recursos por Grupo de Natureza da Despesa

1.041.958.354,5
8

Em R$ 1,00

Despesa
Grupo de Natureza da Despesa

Orçada

Empenhada

Liquidada

Paga

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

630.923.000,00

599.990.056,88

599.219.857,08

589.589.510,46

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

6.502.000,00

5.930.974,91

5.930.974,91

5.930.974,91

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

474.574.689,07

422.820.106,42

401.308.806,36

377.757.983,62

INVESTIMENTOS

154.095.310,93

56.033.725,59

46.744.887,04

44.768.091,81

INVERSÕES FINANCEIRAS

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

24.475.000,00

23.911.793,78

23.911.793,78

23.911.793,78

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

10.340.000,00

0.00

0.00

0.00

1.108.686.657,58

1.077.116.319,17

1.041.958.354,58

TOTAL

1.302.410.000,00

Tabela 12): Aplicação de Recursos por Modalidade de Aplicação
Modalidade de Aplicação

Em R$ 1,00

Despesa

Código Descrição

Orçada

Empenhada

Liquidada

Paga

90

APLICAÇÕES DIRETAS

1.196.168.787,00

1.018.989.814,66

987.550.421,95

959.995.219,04

50

TRANSFERÊNCIAS
A
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS

30.509.523,00

27.694.560,87

27.563.615,17

27.563.615,17

99

RESERVA
CONTINGÊNCIA

10.340.000,00

0,00

0,00

0,00

91

APLICAÇÃO
DIRETA
DECORRENTE
DE
OPERAÇÃO
ENTRE
ÓRGÃOS,
FUNDOS
E
ENTIDADES
DOS
ORÇAMENTOS FISCAL E
DA

65.391.000,00

62.002.282,05

62.002.282,05

54.399.520,37

30

TRANSFERÊNCIAS
A
ESTADOS E AO DISTRITO
FEDERAL

690,00

0,00

0,00

0,00

DE

TOTAL

4.3.3

1.302.410.000,00

1.108.686.657,58

1.077.116.319,17

1.041.958.354,58

Utilização dos recursos obtidos a título de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural (recursos de
royalties)

O recebimento de recursos pelo município a título de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural (recursos de royalties) possuem
fontes específicas para controle do recebimento e aplicação. Nesse sentido, a
tabela a seguir evidencia o recebimento e aplicação de tais recursos, no
exercício, nas fontes 604 “royalties do petróleo recebidos da união” e 605
“royalties do petróleo estadual” (Lei Estadual nº. 8.308/2006):
Tabela 13): Aplicação Recursos Royalties (Função/Programa)

Em R$ 1,00

Despesa
Fonte nº Descrição

Receita

604

23.865.458,16

Federal

Programa

Empenhada

Paga

13.929.535,42

13.250.993,55

13.021.519,04

URBANISMO - ****

782.933,84

782.933,84

678.450,49

URBANISMO - ****

227.252,75

227.252,75

227.252,75

8.012.659,25

8.012.659,25

ENCARGOS ESPECIAIS
8.012.659,25
- ****
TOTAL

Liquidada

URBANISMO - ****

23.865.458,16

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br
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Observou-se do balanço patrimonial que a fonte nº 604 iniciou o exercício
com déficit financeiro de R$ -999.153,34 e encerrou o exercício com superávit
financeiro de R$ 1.033.678,06.
Verificou-se, ainda, do balancete da despesa executada - BALEXOD, que há
evidências de utilização direta das fontes de recursos de royalties para
pagamento de dívidas, descumprindo o art. 8º da Lei Federal 7.990/89.
[...]
5

EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a
execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os
recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:
Tabela 14): Balanço Financeiro (consolidado)

Em R$ 1,00

Saldo em espécie do exercício anterior

398.941.757,62

Receitas orçamentárias

1.116.651.273,41

Transferências financeiras recebidas

497.458.922,03

Recebimentos extraorçamentários

261.783.687,88

Despesas orçamentárias

1.108.686.657,58

Transferências financeiras concedidas

497.949.542,67

Pagamentos extraorçamentários

262.283.326,68

Saldo em espécie para o exercício seguinte

405.916.114,01

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades apresentado nos
termos de verificação:
Tabela 15): Disponibilidades

Em R$ 1,00

Unidades gestoras

Saldo

Secretaria Municipal de Serviços de Serra

12.451.419,68

Secretaria Municipal de Obras de Serra

10.073.960,32

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Serra

304.943,46

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra

32.639.259,75

Secretaria Municipal de Educação de Serra

23.593.603,86

Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra

9.882.529,48

Fundo Municipal de Saúde de Serra

27.275.617,63

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

288.348.544,39

Câmara Municipal de Serra

494.240,70

Total (TVDISP por UG)

405.064.119,27

Total (TVDISP Consolidado)

405.916.109,33

Divergência

851.990,06

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

[...]
6

EXECUÇÃO PATRIMONIAL

As alterações quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou
diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos
patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no
patrimônio líquido.
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A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado
patrimonial superavitário no valor de R$ 78.187.491,97. Dessa forma, o
resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no
patrimônio do município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as variações quantitativas
ocorridas no patrimônio:
Tabela 16): Síntese da DVP (consolidado)

Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)

2.115.309.640,58

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)

2.037.122.148,61

Resultado Patrimonial do período

78.187.491,97

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por
meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial
da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público,
além das contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial do município, no
encerramento do exercício em análise:
Tabela 17): Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)

Em R$ 1,00

Especificação

2017

2016

Ativo circulante

477.544.346,20

445.690.914,68

Ativo não circulante

4.479.303.389,59 3.835.759.129,24

Passivo circulante

64.049.406,20

Passivo não circulante

1.114.204.603,80 758.803.962,81

Patrimônio líquido

3.778.593.725,79 3.442.817.632,96

79.828.448,15

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado no “Quadro de Ativos
e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço
Patrimonial e no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de
Recursos):
Tabela 18): Resultado financeiro

Em R$ 1,00

Especificação

2017

2016

Ativo Financeiro (a)

423.973.553,09

416.719.197,80

Passivo Financeiro (b)

89.902.626,63

117.344.657,76

Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c) = (a) – (b)

334.070.926,46

299.374.540,04

Recursos Ordinários

18.784.989,34

-8.239.132,50

Recursos Vinculados

315.285.937,12

307.613.672,54

Resultado Financeiro por Fonte de Recursos (d)

334.070.926,46

299.374.540,04

Divergência (c) – (d)

0,00

0,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo
financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte
para abertura de créditos adicionais, desde que observadas as
correspondentes fontes de recursos, na forma do art. 43, da Lei 4.320/1964.
Convém anotar que do superávit de R$ 334.070.926,46, R$288.692.029,78
são pertinentes ao Instituto de Previdência.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a pagar, processados e
não processados, evidenciada no Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a
seguinte:
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Tabela 19): Movimentação dos restos a pagar

Em R$ 1,00

Restos a Pagar

Processados

Não Processados

Total Geral

Saldo Final do Exercício anterior

53.128.867,03

46.540.919,37

99.669.786,40

Inscrições

35.157.964,59

31.570.338,41

66.728.303,00

Incorporação/Encampação

0,00

0,00

0,00

Pagamentos

40.989.133,77

18.376.638,98

59.365.772,75

Cancelamentos

6.233.774,31

26.851.189,44

33.084.963,75

Outras baixas

0,00

0,00

0,00

Saldo Final do Exercício atual

41.063.923,54

32.883.429,36

73.947.352,90

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

[...].
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GESTÃO FISCAL

7.3 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Art. 20, inciso III, alínea “b”, art. 19, III, e art. 22, parágrafo
único da Lei Complementar 101/2000.
[...]
Apurou-se a RCL Ajustada do município, no exercício de 2017, que, conforme
planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 1.025.951.481,50.
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de
contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo
atingiram 50,94% da receita corrente líquida ajustada, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 20)Despesas com pessoal – Poder Executivo

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada

1.025.951.481,50

Despesa Total com Pessoal – DTP

522.640.734,17

% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

50,94

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Conforme a tabela anterior, observa-se o descumprimento do limite de alerta
de pessoal do Poder Executivo em análise, apesar do cumprimento do limite
máximo e do limite prudencial.
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder
Executivo e o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram
52,79% em relação à receita corrente líquida ajustada, conforme evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 21)Despesas com pessoal – Consolidado

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada

1.025.951.481,50

Despesa Total com Pessoal – DTP

541.646.846,44

% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

52,79

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Conforme a tabela anterior, observa-se o cumprimento do limite de pessoal
consolidado.
7.4 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e art. 3º, II, da
Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
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[...].
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da prestação de contas
anual do município, ao final do exercício em análise, a dívida consolidada
líquida representou 26,25% da receita corrente líquida, conforme se
demonstra na tabela a seguir:
Tabela 22): Dívida Consolidada Líquida

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Dívida consolidada

347.126.004,94

Deduções

77.791.864,96

Dívida consolidada líquida

269.334.139,98

Receita Corrente Líquida - RCL

1.025.951.481,50

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL

26,25

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120%
da receita corrente líquida), estando em acordo com a legislação
supramencionada.
7.5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal
4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº
43/2001; e art. 167, III da Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I,
alínea "c"; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
Segundo o inciso III, do art. 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações
de crédito são compromissos financeiros assumidos em razão de mútuo,
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e
serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos financeiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua
vez, são definidas pela LRF como operações de crédito destinadas a atender
insuficiência de caixa durante o exercício financeiro.
A Constituição da República outorgou a competência ao Senado Federal para
dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo
e interno dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas
pelo Poder Público Federal (art. 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites
para a contratação das operações de crédito pelos municípios, inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme
art. 7°.
Para os municípios, restou definido que as operações de crédito interno e
externo devem limitar-se a:


16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o
montante global das operações realizadas em um exercício
financeiro;



11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente
líquida para o comprometimento anual com amortizações, juros e
demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a
desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.

Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite
para o saldo global das garantias concedidas pelos municípios, o máximo de
22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida, conforme art. 9º da
Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu que esse montante poderá ser
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elevado para 32% (trinta e dois por cento) da receita corrente líquida, desde
que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:


Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses, a contar do mês da análise, quaisquer garantias
anteriormente prestadas;



Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida, definido na
Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;



Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei
Complementar nº 101, de 2000;



Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a
União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.

Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias
(ARO), o Senado Federal definiu, conforme art. 10 da Resolução 43/2001,
que o saldo devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em
que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida,
observando-se ainda, as disposições contidas nos arts. 14 e 15 daquela
resolução.
Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis
que integram a prestação de contas, os montantes e limites de operações de
crédito contratadas pelo município, apurados ao final do exercício em análise:
Tabela 23): Operações de Crédito (Limite 16% RCL)

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Receita Corrente Líquida – RCL

1.025.951.481,50

Montante global das operações de crédito

0

% do montante global das operações de crédito sobre a RCL

0

Amortização, juros e demais encargos da dívida

0

% do comprometimento anual com amortização, juros e encargos
da dívida sobre a RCL

0

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Tabela 24): Garantias Concedidas (Limite 22% RCL)

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Receita Corrente Líquida – RCL

1.025.951.481,50

Montante global das garantias concedidas

0

% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL

0

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Tabela 25): Operações de Crédito – ARO (Limite 7% RCL)

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Receita Corrente líquida – RCL

1.025.951.481,50

Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas
orçamentárias - ARO

0

% do montante global das operações de crédito por antecipação de
receitas orçamentárias sobre a RCL

0

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - 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 contragarantias.
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7.6 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS
A PAGAR
[...]
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente
mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo
responsável em sua prestação de contas, verificou-se que as informações
pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo (2º
semestre ou 3º quadrimestre de 2017) são as que seguem:
Tabela 26): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

R$

1,00
Obrigações Financeiras
Identificação
recursos

dos

Dispon. Líquida
antes do RP
não liquid.

RP não Liq.

-4.089.821,65

6.064.249,11

7.332.628,46

5.908.711,76

16.489.163,06

2.784.540,17

15.750,00

470.442,22

1.708.341,94

2.950.593,60

0,00

4.237.826,03

0,00

7.184,92

175.596,27

0,00

178.425,83

0,00

1.907.166,08

28.154,52

2.637.197,99

60,78

-758.247,21

461.913,30

3.203.090,96

304.291,09

620.918,02

76.705,90

5.261.581,13

-3.060.405,18

444.127,10

39.738.359,66

548.681,83

1.283.378,86

1.018.391,75

2.505.351,09

34.382.556,13

4.669.824,97

-11.730.470,25

9.020.125,39

39.630.137,55

31.061.833,7
4

289.177.879,59

508.504,67

353.688.772,02

31.570.338,4
1

Disp. de caixa
bruta

RP
Liq.
Exerc. Ant.

RP Liq.

RP não Liq.
Exerc. Ant.

Demais
Obrig.
Financ.

1.094.668,01

294.540,75

4.882.576,19

7.372,72

3.821.959,89

8.096.922,10

165.362,65

528.333,90

70.597,09

18.084.027,52

828.082,66

0,00

0,00

Educação - Recursos
próprios - MDE

10.676.612,21

167.542,48

10.022.877,51

Educação – FUNDEB
60%

7.425.378,86

236.959,23

Educação – FUNDEB
40%

361.207,02

Educação - Recursos
programas federais
Educação
recursos

Saúde próprios

Recursos

Saúde
SUS

Recursos

-

Saúde
recursos

Outros

-

Outros

Demais vinculadas

766.781,80

Não vinculadas

26.128.142,46

3.325.158,82

12.033.837,39

124.212,71

22.375.403,7
9

Subtotal

116.715.574,8
8

5.905.958,95

35.135.309,73

1.313.090,95

34.731.077,7
0

RPPS

289.200.534,4
5

0,00

22.654,86

0,00

Total

405.916.109,3
3

5.905.958,95

35.157.964,59

1.313.090,95

34.731.070,7
0

Dispon. Líquida

-13.976.030,65

1.423.916,70

13.704.622,89

-1.237.899,72

4.237.826,03

178.425,83

-1.220.160,51

-3.504.532,28

29.712.731,16
-20.750.595,64

8.568.303,81

288.669.374,92

297.237.678,73

Nota: Foram acrescentados na coluna demais obrigações financeiras valores
pertinentes a despesas de exercícios anteriores empenhadas em 2018.
[...]
7.7 RENÚNCIA DE RECEITA
[...]
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual
do município, aprovadas para o exercício sob análise, constata-se a
existência de previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita.
Tais benefícios foram instituídos pelas leis municipais 2.204/1999,
3.361/2009, 3.530/2010, 3.833/2011, 4.324/2014 e 4.322/2015. O total de
renúncia de receita prevista para o exercício financeiro de 2017 foi de R$
3.840.000,00.
Considerando que essa renúncia foi devidamente considerada na estimativa
da receita orçamentária e que tal renúncia não impactou na obtenção das
metas de resultado primário e nominal, entendemos que não houve
infringência ao artigo 14 da LRF.
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8

GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

8.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

NA

MANUTENÇÃO

E

NO

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60,
inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
[...]
Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas
anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 27,54% da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme planilha de apuração,
APÊNDICE D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a
seguir:
Tabela 27): Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino

Em R$ 1,00

Destinação de recursos

Valor

Receitas provenientes de impostos

257.809.163,18

Receitas provenientes de transferências

410.698.167,31

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do
ensino

668.507.330,49

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino

184.131.331,11

% de aplicação

27,54

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino..
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais do
magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base
na documentação que integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 96,23% das receitas provenientes do Fundeb, conforme
demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE D, apresentado
resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 28): Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério

Em R$ 1,00

Destinação de recursos

Valor

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB

209.541.274,83

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério

201.648.910,59

% de aplicação

96,23

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação de 60% do FUNDEB com
Magistério.
8.4 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE
Base Normativa: Art. 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da Pública/1988 (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 29/2000).
[...]
Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas
anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 22,12% da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em
ações e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na planilha de
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apuração, APÊNDICE E deste relatório, e evidenciado resumidamente na
tabela a seguir:
Tabela 29): Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
R$ 1,00
Destinação de recursos

Valor

Receitas provenientes de impostos

257.809.163,18

Receitas provenientes de transferências

410.698.167,31

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de
saúde

668.507.330,49

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde

147.848.806,90

% de aplicação

22,12%

Em

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Portanto, verifica-se que o município cumpriu o limite mínimo constitucional
previsto para aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde.
8.5 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

DE

A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb) e atribuiu aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência fiscalizatória sobre esses recursos.
[...]
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundeb, que integra a prestação de contas anual do município,
emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício em análise, e
constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação com ressalvas das
contas.
8.6 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE

DE

[...]
Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho
Municipal de Saúde, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício
em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação das
contas.
[...]
9

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

[...]
A documentação estabelecida na Instrução Normativa TC 43/2017 foi
encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação, tendo o sistema de
controle interno emitido parecer favorável às contas do prefeito.
10

MONITORAMENTO

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram
constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
11

ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS)

11.3 CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS
Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos de controle predefinidos,
foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo
responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como
demonstrado a seguir.
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11.3.2

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário
em relação aos restos a pagar não processados

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados
(exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da
despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 30)Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)

31.570.338,41

Balanço Orçamentário (b)

31.570.338,41

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.
11.3.3

a

existência

de

conformidade

entre

os

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário
em relação aos restos a pagar processados

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar processados (exercício
atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa
liquidada subtraído o total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 31)Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)

35.157.964,59

Balanço Orçamentário (b)

35.157.964,59

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.
11.3.4

a

existência

de

conformidade

entre

os

Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de
Contingência informada no Balanço Orçamentário

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000;art. 5º da
Portaria MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve
execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 32)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçamentário:

Valores

Despesas Empenhadas

0,00

Despesas Liquidada

0,00

Despesas Paga

0,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da
Reserva de Contingência.
11.3.5

Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do
RPPS informada no Balanço Orçamentário

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve
execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
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Tabela 33)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçamentário

Valores

Despesas Empenhadas

0,00

Despesas Liquidada

0,00

Despesas Paga

0,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da
Reserva do RPPS.
11.3.6

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário
em relação à receita orçamentária

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informado no
Balanço Financeiro deve ser igual ao total da receita orçamentária informado
no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 34)Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)

1.116.651.273,41

Balanço Orçamentário (b)

1.116.651.273,41

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.
11.3.7

a

existência

de

conformidade

entre

os

Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário
em relação à despesa orçamentária

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado
no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa orçamentária
informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 35)Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)

1.108.686.657,58

Balanço Orçamentário (b)

1.108.686.657,58

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.
11.3.8

a

existência

de

conformidade

entre

os

Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial
em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e
Equivalentes de Caixa

Base Legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no
Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 36)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)

398.941.757,62

Balanço Patrimonial (b)

114.445.868,38
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Divergência (a-b)

284.495.889,24

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Ocorre que, no que tange à divergência encontrada, a mesma se refere ao
montante contabilizado na conta “investimentos e aplicações temporárias a
curto prazo”, no ativo circulante, proveniente do Instituto de Previdência.
Nesse sentido, houve apenas uma desagregação de valores em duas contas
distintas, que somadas correspondem ao montante registrado no saldo do
exercício anterior do Balanço Financeiro.
11.3.9

Divergência entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial
em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e
Equivalentes de Caixa

Base Legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no
Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 37)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)

405.916.114,01

Balanço Patrimonial (b)

116.716.952,80

Divergência (a-b)

289.199.161,21

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Assim como exposto no item anterior, a divergência encontrada refere-se a
montante contabilizado na conta “investimentos e aplicações temporárias a
curto prazo”, no ativo circulante, provenientes do IPAS. Nesse sentido, houve
apenas uma desagregação de valores em duas contas distintas, que
somadas correspondem ao montante registrado no saldo do exercício anterior
do Balanço Financeiro.
11.3.10 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o
Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial
Base Legal: arts. 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das
Variações Patrimoniais (DVP) deve ser igual ao resultado do exercício no
patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 38)Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)

78.187.491,97

Balanço Patrimonial (b)

78.187.491,97

Divergência (a-b)

0,00

Exercício anterior
DVP (a)

122.984.913,19

Balanço Patrimonial (b)

122.984.913,19

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.

a

existência

de

conformidade

entre

os

11.3.11 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos
credores
Base Legal: arts. 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
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Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores,
conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 39)Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II

6.993.969.884,40

Ativo (BALPAT) – I

4.956.847.735,79

Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II

2.037.122.148,61

Saldos Credores (b) = III – IV + V

6.993.969.884,40

Passivo (BALPAT) – III

4.956.847.735,79

Resultado Exercício (BALPAT) – IV

78.187.491,97

Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V

2.115.309.640,58

Divergência (c) = (a) - (b)

0,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.
11.3.12 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário
deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme
demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 40)Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)

1.108.686.657,58

Dotação Atualizada (b)

1.302.410.000,00

Execução da despesa em relação à dotação (a-b)

-193.723.342,42

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa
em valores superiores à dotação atualizada.
11.3.13 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita
prevista atualizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço Orçamentário deve
ser igual ou menor que à receita prevista, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 41): Planejamento Orçamentário
Dotação Atualizada – BALORC (a)

1.302.410.000,00

Receita Prevista Atualizada – BALORC (b)

1.292.987.000,00

Dotação a maior (a-b)

9.423.000,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Tabela 42): Informações Complementares para análise
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – BALORC (Previsão
0,00
Atualizada)
Saldo de Superávit Financeiro – Exerc. Anterior – BALORC (Previsão
8.189.000,00
Atualizada)
Saldo de Reabertura de Créditos Adicionais Exerc. Anterior – BALORC
0,00
(Previsão Atualizada)
Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Superávit Financeiro Exerc.
30.756.000,00
Anterior) - DEMCAD
Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Reabertura de Créditos
0,00
Adicionais) - DEMCAD
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Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017

Pelo exposto, verificou-se que foram abertos créditos adicionais sem lastro
financeiro. Contudo, tal indicativo de irregularidade já foi tratado no item
4.1.5 deste relatório.
13. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS
Base Normativa: Lei Municipal nº 4585/2016; arts. 37, incisos X e XI, 29,
inciso V, e 39, § 4º da Constituição da República.
A Lei Municipal 4585/2016 fixou os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito,
para a legislatura 2013/2016, em R$ 15.752,45 e R$ 12.601,96,
respectivamente, não tendo sido encaminhada nova legislação quanto à
legislatura 2017/2020.
Da análise das fichas financeiras do Prefeito e do Vice-Prefeito referentes ao
exercício de 2017 (proc. TC 4175/2018), verifica-se que os susbsídios foram
pagos em conformidade com a Lei 4585/2016.
[...]

2.1.2 DO RELATÓRIO TÉCNICO 0141/2019-4
O Relatório Técnico 0141/2019 cuida de relatar indicativos de irregularidade
apontados nos itens 3.1.1.1, 3.4.1, 3.5.3.1, 3.5.3.2 e 3.5.3.3 do Relatório Técnico
133/2019-1 relativo a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra – IPS, relativa ao exercício financeiro de 2017,
(Processo TC 08981/2018-2), cuja responsabilidade foi atribuída ao prefeito
municipal.
Tal relatório foi confeccionado considerando a atribuição conferida ao ente da
Federação pela manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de
Previdência, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República (CRFB),
do art. 1° da Lei Federal 9.717/1998 e do art. 69 da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF), em que se entendeu configurada a hipótese de responsabilização
do chefe do Poder Executivo junto às contas prestadas pelo respectivo RPPS.
2.2. DA PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DAS IRREGULARIDADES NARRADAS
NO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 141/2019-4, POR ESTAREM SENDO
APRECIADAS EM OUTRA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM”
Em sua Resposta de Comunicação 0706/2019 o responsável requer a exclusão das
irregularidades narradas no relatório técnico nº 141/2019-4, tendo em vista que os
fatos ali ventilados já são devidamente apurados no processo competente (TC
8981/2018), aquele que trata da Prestação de Contas Anual do Instituto de
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Previdência dos Servidores do Município, sendo impossível a duplicidade de
responsabilização porto que vedado o bis in idem, aduzindo que:


foram remetidos ao presente feito e apresentados pela Área Técnica
como componentes também da matéria a ser apreciada na Prestação de
Contas do Município;



que não foi apresentado qualquer justificativas que autorize o julgamento em
duplicidade, já que os apontamentos estão sendo apreciados na prestação de
contas específica no Instituto de Previdência e, naqueles autos, atribuídas ao
Prefeito Municipal;



que, ao se aceitar o procedimento pretendido pela Manifestação Técnica
neste feita, esta Corte incorreria em grave violação ao consagrado
princípio do “Non bis in idem”, que veda a punição em duplicidade, do mesmo
agente, pela mesma conduta, em procedimentos diferentes no âmbito de um
mesmo Tribunal;

Sem me alongar, e por entender que a Unidade Técnica foi suficientemente clara,
completa e precisa, adoto a sua manifestação sobre esta preliminar, inserta na
Instrução Técnica Conclusiva 2798/2019-4, como parte do meu voto, reproduzindo-a
a seguir:
De início, vale ressaltar que o controle dos atos da administração pública é
uma característica fundamental do Estado de Direito. As atividades da
administração pública devem ser pautadas pela lei e objetivar a defesa e
tutela do interesse público. Para garantir a legitimidade dos atos da
administração e apropriado comportamento funcional dos agentes públicos,
está constitucionalmente previsto o controle, exercido pela própria
administração ou por outro Poder, por meio do auxílio de órgãos
especializados.
O controle externo, ou seja, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária,
realizada pelo Poder Legislativo, prevista no art. 70 da Constituição
Republicana, é efetuado com o auxílio dos Tribunais de Contas. Desta forma,
por ser o órgão que analisa as prestações de contas do Chefe do Poder
Executivo Municipal, o Tribunal de Contas encaminha ao Legislativo, através
de deliberação plenária, opinião sobre a matéria analisada, na forma de
parecer prévio.
Nesta tarefa de auxiliar o Legislativo, nota-se que o Parecer Prévio deve ser
instrumento de caráter técnico opinativo pelo qual a Corte de Contas
delibera sobre as contas dos prefeitos, conforme se depreende do art. 29, §
2º da Constituição Estadual:
§ 2º - O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas
sobre as contas que o Prefeito e o Presidente da Câmara
devem, anualmente, prestar, somente deixará de
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal.
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Conclui-se que o objetivo deste processo é apreciar as contas do prefeito de
Serra no exercício de 2017 e fornecer um parecer prévio ao Poder Legislativo
local, cuja recomendação do TCEES pela aprovação ou rejeição só deixará
de prevalecer por decisão de pelo menos 2/3 dos vereadores.
Quanto à responsabilização, o prefeito municipal, no presente processo de
prestação de contas, responde de forma objetiva, conforme precedente obtido
de trecho da decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, Luiz
Fux, acerca do processo 005.335/2015-9 do Tribunal de Conta da União TCU, relacionado às contas de Governo da Sra. Dilma Vana Rousseff,
ocasião em que se ressaltou o fato de que as contas de governo não têm
natureza subjetiva:
Ocorre que a competência exercida pelo TCU nos autos
do processo nº 005.335/2015-9 não envolve partes ou
litígio em sentido subjetivo, sendo exercida ex officio
anualmente por expressa previsão constitucional (CRFB,
art. 71, I). Aliás, a apreciação das contas pelo TCU sequer
configura julgamento propriamente dito, caracterizando-se
como ‘parecer prévio’, na dicção constitucional. Enquanto
ato puramente opinativo fruto de função consultiva e
dissociado de lide em sentido material, não é evidente,
neste exame liminar dos autos, a incidência plena e
irrestrita do art. 135, V, do Código de Processo Civil. (AC2460-40/15-P – TCU)

Feitas tais considerações, convém observar que, nos termos do art. 57 da Lei
Orgânica do Município, a previdência municipal compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa do Poder Executivo Municipal destinada a
assegurar os direitos previdenciários dos servidores públicos municipais.
Ou seja, nos exatos termos da lei, claro está que o chefe do Poder
Executivo é o responsável pela iniciativa das ações garantidoras dos
direitos previdenciários dos servidores municipais.
Considerando a relevância, notadamente quanto aos impactos financeiro e
social, a previdência do servidor público recebe atenção especial na
Constituição da República (art. 40), Lei Orgânica do município, Lei Federal
9.717/1998, bem como Res. 297/2016 do TCEES, regulamento este que
define o escopo mínimo a ser contemplado na análise das prestações de
contas anuais de governo dos municípios e também de gestão dos regimes
próprios.
Nessa esteira, denota-se da Res. 297/2016 do TCEES que não prosperam as
alegações da defesa, de que legalmente não há como incluir nestes autos os
apontes pertinentes ao prefeito municipal, levantados da análise da prestação
de contas anual do Regime Próprio do município (processo TC 8981/2018),
conforme se depreende do art. 9º, §§ 1º e 2º da dita resolução:
[Res. 297/2016]
Art.9º A instrução dos processos de tomada ou prestação
de contas apresentadas pelos ordenadores de despesas
e administradores dos regimes próprios de previdência
municipal e estadual, observará o seguinte escopo:
(...)
§ 1º Serão consideradas nas contas de governo as
irregularidades ou impropriedades identificadas na
instrução dos processos de que trata o caput deste artigo
que possam repercutir na apreciação das contas
prestadas pelo chefe do Poder Executivo;
§ 2º Para os fins do disposto no § 1º, a unidade técnica
responsável pela instrução dos processos de prestação
de contas dos regimes próprios de previdência elaborará
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o relatório técnico específico que subsidiará a análise das
contas de governo.

Verifica-se que também não prospera a alegação de existência de atribuição
de responsabilidade a um mesmo agente público, pelos mesmos fatos, em
dois procedimentos distintos, uma vez que o prefeito Audifax Charles
Pimentel Barcelos não figura como responsável no processo TC 8981/2018
(PCA do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra –
IPAS de Serra), mas apenas como interessado.
De todo exposto conclui-se que há sim previsão legal para se analisar a
previdência municipal, tanto sob a responsabilidade do gestor quanto sob a
do prefeito, e que não há bis in idem. As condutas objeto de citação no
processo de gestão do IPAS de Serra não são atribuíveis ao prefeito
municipal. Mesmo que o indicativo de irregularidade fosse o mesmo, naquele
processo se analisa a conduta do gestor do IPAS, e nestes autos responde o
prefeito, objetivamente, pela condução das políticas públicas do
município, incluindo-se a política previdenciária, na forma da lei.
Além do mais, convém registrar que a natureza dos processos difere; naquele
processo o TCEES julga o ordenador de despesas do IPAS e neste auxilia o
Legislativo a julgar o Chefe do Poder Executivo, emitindo parecer prévio que
recomenda a aprovação ou a rejeição das contas.
Ante todo o exposto, não assiste razão à defesa, motivo pelo qual a matéria
está sendo analisada.

2.3. MÉRITO
Quanto as irregularidades constantes nos itens 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5;
4.3.3.1; 5.1; 6.1; 6.2; 6.5; 9 do Relatório Técnico 0550/2018-6, bem como aquelas
constantes nos itens 2.2; 2.3 e 2.4 do Relatório Técnico 00141/2019-4, ratifico o
posicionamento da área técnica para tomá-lo como razão de decidir e afastar as
irregularidades, conforme fundamentação exarada na referida instrução, abaixa
transcrita da:
Instrução Técnica Conclusiva 02798/2019-4
[...]
Os itens a seguir, 3.3, 3.4 e 3.5, serão tratados em conjunto, tendo em vista
que o gestor apresentou justificativas englobando esses três itens.
3.3 Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legal
(item 4.1.3 do RT nº 550/2018)
Base normativa: art. 42 da Lei 4320/64
3.4 Abertura de créditos adicionais especiais sem autorização legal (item
4.1.4 do RT nº 550/2018)
Base normativa: art. 42 da Lei 4320/64
[...]
Dos Fatos
A análise efetuada no item 4.1.3 do RT 550/2018 apresentou a seguinte
situação:
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Constatou-se que foram abertos créditos adicionais
suplementares no montante de R$ 1.812.000,00,
tendo por fundamento a Lei 4395/15, a qual referese à LDO
2016, não guardando, portanto,
correlação legal com o exercício de 2017.
Ademais, a LDO, ainda que se referisse ao
exercício de 2017, não é o instrumento legal apto
para autorização de abertura de créditos acionais,
tendo em vista que a sua finalidade traduz-se em
arcabouço legal para nortear a elaboração da lei
orçamentária para o exercício seguinte.
Assim, diante do exposto, faz-se necessário citar o
gestor responsável a fim de apresentar alegações
de defesa e documentos de prova.
Para o item 4.1.4 o seguinte:
Constatou-se a abertura de créditos adicionais
especiais no montante de R$ 32.459.296,00,
utilizando-se como instrumento legal a Lei
Orçamentária (Lei 4593/16). Conforme dispõe a Lei
4.320/64, em seu art. 7º, a Lei orçamentária poderá
conter autorização para abrir apenas créditos
suplementares, não havendo menção quanto a
abertura de créditos especiais, os quais devem ser
autorizados por lei específica durante o exercício.
Portanto, diante do exposto, faz-se necessário citar
o gestor responsável a fim de apresentar alegações
de defesa e documentos de prova.
Quanto ao item 4.1.5 o seguinte:
Constatou-se a abertura de créditos adicionais no
montante de R$ 30.756.000,00, com base em
recursos provenientes de superávit financeiro do
exercício anterior. Ocorre que, conforme autos do
processo TC 5186/17, do superávit total de R$
299.374.540,04 referente ao exercício de 2016, R$
283.303.501,58 se originaram do Instituto de
Previdência dos Servidores do município.
Assim, considerando que os recursos da
previdência só podem ser utilizados em casos
específicos determinados pela legislação pertinente,
restaria, como superávit do exercício financeiro de
2016, o total de R$ 16.071.038,46, valor este inferior
ao montante de créditos adicionais abertos com
base nesta fonte de recursos (R$ 30.756.000,00).
Paralelamente, também verificou-se a abertura de
créditos adicionais suplementares no montante de
R$ 1.336.000,00, utilizando-se como fonte de
recursos o excesso de arrecadação. Ocorre que tal
excesso não se realizou no exercício de 2017,
conforme consta do Balanço Orçamentário. Pelo
contrário, verificou-se um déficit da ordem de R$ 176.335.726,59.
Assim, verifica-se que as fontes de recurso
“superávit financeiro” e “excesso de arrecadação”,
utilizadas para a abertura de créditos adicionais,
não possuíam lastro financeiro suficiente. Nesse
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sentido, sugere-se citar o gestor para apresentar
alegações
de
defesa
acompanhadas
de
documentos de prova.
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte
justificativa: (Defesa Justificativa 88/2019-6, Peça Complementar 1599/20191).
Em relação a esses tópicos alega o Auditor em seu
Relatório Técnico que foi constatada na Prestação
de Contas a ocorrência de criação de créditos
adicionais suplementares no montante de R$
1.812.000,00, tendo por fundamento a Lei 4395/15,
a qual refere-se à LDO 2016, não guardando,
portanto, correlação legal com o exercício de 2017.
Além disso, aponta também a constatação da
abertura de créditos adicionais especiais no
montante de R$ 32.459.296,00, utilizando-se como
instrumento legal a Lei Orçamentária (Lei 4593/16),
sendo que, de acordo com o que dispõe a Lei
4.320/64, em seu art. 7º, a Lei orçamentária poderá
conter autorização para abrir apenas créditos
suplementares, não havendo menção quanto a
abertura de créditos especiais, os quais devem ser
autorizados por lei específica durante o exercício.
Ademais, sustenta ainda o Relatório Técnico que a
abertura de créditos adicionais no montante de R$
30.756.000,00, com base em recursos provenientes
de superávit financeiro do exercício anterior, sendo
que, conforme autos do processo TC 5186/17, do
superávit total de R$ 299.374.540,04 referente ao
exercício de 2016, R$ 283.303.501,58 se originaram
do Instituto de Previdência dos Servidores do
município, se sorte que não haveriam recursos
disponíveis no tesouro suficientes a lastrear os
créditos criados.
Quanto a isso, é essencial registrar, inicialmente,
que, ao lançar o Decreto nº 1153/2017 que é o de
suplementação, houve um erro de digitação ao
inserir a Lei autorizativa do remanejamento
orçamentário.
Ao invés de ser digitado 4593 de 2016 que é a Lei
Orçamentaria Anual de 2017, foi digitado
equivocadamente 4395. Informa-se, também, que
no Decreto nº 1153/2017 o texto da Lei está correto
tal como o seguinte excerto:
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA,
ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, e com base no artigo
9º Inciso I da Lei nº 4.593 de 19 de
dezembro de 2016.
Em anexo, seguem cópias do decreto nº 1153/2017
e da lei nº 4593/2016.
Quanto a inconsistência informada pelo Auditor no
que diz respeito aos créditos suplementares, o
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equívoco se deu em razão dos erros já expostos na
Justificativa dos itens 4.1.1 e 4.1.2.
Como prova disso, encaminha-se em anexo o
Quadro
Demonstrativo
das
Alterações
Orçamentárias de 2017 com as informações
executadas no ano.
Indubitável, pois, que as supostas inconformidades
aqui ventiladas não oferecem supedâneo para
qualquer responsabilização, tendo em vista tratar-se
de inconsistências já identificadas e sanadas.
Da Análise da Justificativa
Com relação ao item 4.1.3, o gestor esclarece que houve um equívoco ao se
digitar o número da Lei Orçamentária, acarretando na interpretação que
teriam sido abertos créditos suplementares utilizando-se a LDO.
Compulsando-se os documentos apresentados e conforme esclarecimentos
prestados, considera-se aceita a justificativa e sugere-se afastar o indicativo
de irregularidade apontado no item 4.1.3 do RT 550/2018.
Quanto ao item 4.1.4, o gestor alega a inconsistência existente no DEMCAD
que apresentou os valores quadruplicados, conforme abordado nos itens
anteriores e utiliza o documento intitulado “quadro das alterações
orçamentárias” para justificar que não houve abertura de créditos especiais
sem autorização legal.
Em que pese às inconsistências já apontadas no documento encaminhado
pelo
gestor,
em
pesquisa
realizada
no
endereço
eletrônico
http://legis.serra.es.gov.br/normas/ verifica-se que durante o exercício de
2017 foram editadas as Leis Municipais 4671/2017 e 4732/2017, que
autorizaram, respectivamente, a abertura de créditos especiais no valor de R$
6.356.400,00 e
R$ 1.391.690,00, totalizando R$ 7.748.090,00. Portanto,
constata-se que os créditos especiais foram abertos por meio de lei
específica, não existindo infringência à Lei Federal 4.320/64.
Desta forma, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no
item 4.1.4 do RT 550/2018.

[...]
3.7 Utilização de recursos de compensação financeira pela exploração
de petróleo e gás natural em fim vedado por lei (item 4.3.3.1 do RT nº
550/2018)
Base normativa: art. 8 da Lei Federal 7.990/89
Dos Fatos
A análise efetuada no item 4.3.3.1 do RT 550/2018 apresentou a seguinte
situação:
Do balancete da execução orçamentária (BALEXOD),
verificou-se que o município aplicou recursos de
compensação financeira pela exploração de petróleo e
gás natural em fim vedado por lei, infringindo o art. 8º 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
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parâmetro de correção monetária que venha a
substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em
pagamento de dívida e no quadro permanente de
pessoal.

Mencionado requisito legal veda a aplicação de recursos
em pagamento de dívida, o que não foi observado pelo
município, conforme demonstrado a seguir, do qual se
verifica o pagamento de despesas relacionadas a
amortização do principal da dívida (4.6.90.71, Principal da
Dívida Contratual Resgatado,
R$
7.554.729,63), passíveis de devolução à fonte de recursos
nº 604, royalties do petróleo recebidos da união.
Ano

UG

Funcao

SubFuncao

Progr.

Acao

Despesa

Fonte

Empenhado R$ Liquidado R$

Pago R$

2017 069E0700001

28

841

0

30001

4

6

90 71

604

1.570.271,52

1.570.271,52

1.570.271,52

2017 069E0700001

28

841

0

30001

4

6

90 71

604

5.984.458,11

5.984.458,11

5.984.458,11

7.554.729,63

7.554.729,63

7.554.729,63

Total

Desta forma, propõe-se a citar o prefeito para apresentar
alegações de defesa e documentos de prova, alertando-o
da necessidade de utilização dos recursos próprios para
devolução à fonte nº 604 royalties do petróleo recebidos
da União, tendo em vista o desvio de finalidade na
aplicação de tais recursos, não se observando em quais
políticas públicas poderia ser utilizado o recurso
proveniente dos royalties.

Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte
justificativa: (Defesa Justificativa 88/2019-6, Peça Complementar 1602/20191).
Aponta ainda o Relatório Técnico a constatação de que recursos
oriundos de royalties de petróleo teriam sido utilizados, de acordo
com dados da prestação de contas, para finalidade de
pagamento de dívidas o que é vedado pela Lei de regência da
matéria.
Acerca disso, cumpre informar que os pagamentos com fonte nº
604, Royalties do Petróleo, apresentados pelo auditor de controle
externo foram realizados para pagamento de dívida com a União
e suas entidades conforme pode ser observado na tabela abaixo
e no movimento de empenho anexo.

Para realizar tal pagamento, o Município estava respaldado no
que dispõe o inciso I, do parágrafo 1º do art. 8º da Lei federal
7.990/89, que assim prescreve:
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 subsequente 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;
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(Grifo Nosso)
Evidente, portanto, conformidade do procedimento, o que atrai
necessariamente o afastamento de tal indício de irregularidade.

Da Análise da Justificativa
O defendente argumenta que as dívidas pagas com a fonte de recursos de
royalties (fonte 604) foram contraídas com a União, portanto, não há
impeditivo legal, pois dentre as vedações contidas no art. 8º da Lei 7990/89
não se aplica ao pagamento de dívidas com a União, conforme inciso I, § 1º
do referido art. 8º.
Analisando-se a documentação encaminhada na defesa (Peça Complementar
1602/2019-1) verifica-se que de fato as dívidas quitadas com recursos de
royalties (fonte 604) apresentam como credores o BNDES, o Ministério da
Previdência e Assistência Social – INSS e o Ministério da Fazenda, estando
assim dentre as exceções permitidas.
Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado
no item 4.3.3.1 do RT 550/2018.
3.8 Não conformidade no disponível consolidado (item 5.1 do RT nº
550/2018)
Base normativa: art. 101 e 105 da Lei 4320/64
Dos Fatos
A análise efetuada no item 5.1 do RT 550/2018 apresentou a seguinte
situação:
Constatou-se que o disponível consolidado constante do
Balanço Patrimonial diverge do total apurado por esta
corte de contas em R$ 851.990,06 conforme tabela 15.
Nesse sentido, faz-se necessária a citação do gestor
responsável para que apresente as justificativas que se
fizerem necessárias.
Tabela 15: Disponibilidades

Em R$ 1,00

Unidades gestoras

Saldo

Secretaria Municipal de Serviços de Serra

12.451.419,68

Secretaria Municipal de Obras de Serra

10.073.960,32

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Serra

304.943,46

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de
Serra
Secretaria Municipal de Educação de Serra

32.639.259,75

Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra

9.882.529,48

Fundo Municipal de Saúde de Serra

27.275.617,63

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

288.348.544,39

Câmara Municipal de Serra

494.240,70

Total (TVDISP por UG)

405.064.119,27

Total (TVDISP Consolidado)

405.916.109,33

Divergência

851.990,06

23.593.603,86

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte
justificativa: (Defesa Justificativa 88/2019-6, Peça Complementar 1589/20198).
O Relatório Técnico aponta, outrossim, a constatação de que o
disponível consolidado constante do Balanço Patrimonial diverge
do total apurado por cada Unidade Gestora no valor de R$
851.990,06.
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Quanto a isso, cabe esclarecer que a diferença apurada se deu
na Unidade Gestora do Instituto de Previdência do Município da
Serra, que no ano de 2017 tinha sistema próprio e não estava no
mesmo Sistema de Contabilidade da Prefeitura da Serra.
Em razão disso, o Instituto de Previdência do município da Serra
enviava os demonstrativos contábeis para que os mesmos
fossem lançados no sistema da prefeitura e assim realizar a
consolidação das informações contábeis.
De sorte que a Prefeitura da Serra lançou os valores conforme o
relatório do termo de Verificação de Disponibilidade enviado pelo
Instituto de Previdência do Município da Serra, que segue anexo.
Conforme pode ser observado no Termo de Verificação de
Disponibilidade Financeira enviado pelo Instituto de Previdência,
o saldo em 31/12/2017 é de R$ 289.200.534,45 (duzentos e
oitenta e nove milhões duzentos mil quinhentos e trinta e quatro
reais e quarenta e cinco centavos). Diante disso, o valor do
TVDISP da Consolidada é de R$ 405.916.109,33 (Quatrocentos
e cinco milhões novecentos e dezesseis mil cento e nove reais e
trinta e três centavos).
Disponibilidade (UG Consolidada)

Em R$ 1,00

Secretaria Municipal de Serviços de Serra

12.451.419,68

Secretaria Municipal de Obras de Serra

10.073.960,32

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de
Serra
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
de Serra
Secretaria Municipal de Educação de Serra

304.943,46

Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra

9.882.529,48

Fundo Municipal de Saúde de Serra

27.275.617,63

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

289.200.534,45

Câmara Municipal de Serra

494.240,70

Total (TVDISP por UG)

405.916.109,33

32.639.259,75
23.593.603,86

Assim, sanada qualquer possível inconformidade, quanto a esse
pormenor, o afastamento do indício de irregularidade é a medida
que se impõe.

Da Análise da Justificativa
O defendente esclarece que a divergência de R$ 851.990,06 se deu nas
disponibilidades do Instituto de Previdência, pois este possuía sistema de
contabilidade próprio e não integrado ao sistema da prefeitura. Afirma que o
valor correto das disponibilidades do Instituto perfaz o montante de R$
289.200.534,45, apresentando como documentação probatória o Termo de
Verificação das Disponibilidades emitido pelo próprio Instituto de Previdência.
Analisando-se a documentação enviada na defesa, bem como a PCA 2017
do Instituto de Previdência (Processo 8981/2018) constata-se que de fato a
disponibilidade do Instituto em 31/12/2017 era de R$ 289.200.534,45. Tal
valor também pode ser confirmado através da tabela 26 do RT 550/2018, que
demonstrada a disponibilidade de caixa e dos restos a pagar por fonte de
recursos.
Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado
no item 5.1 do RT 550/2018.
3.9 Ausência evidenciação das informações que compõem
demonstrativo da dívida flutuante (item 6.1 do RT nº 550/2018)

o

Base normativa: art. 101 da Lei 4320/64
Dos Fatos
A análise efetuada no item 6.1 do RT 550/2018 apresentou a seguinte
situação:
Constatou-se que o Demonstrativo da Dívida Flutuante
traz informações apenas sobre a movimentação dos
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restos a pagar não processados, não evidenciando o
restante da dívida flutuante do município.
Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.

Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte
justificativa: (Defesa Justificativa 88/2019-6, Peça Complementar 1605/20193).
Neste tópico, o Relatório Técnico aborda suposto indicativo de
irregularidade em razão da constatação de que o Demonstrativo
da Dívida Flutuante traz informações apenas sobre a
movimentação dos restos a pagar não processados, não
evidenciando o restante da dívida flutuante do município.
Em relação a tais alegações, importa registrar que, após a
homologação dos arquivos da PCA que são encaminhados em
XML, para o sistema CIDADES, foi observado pelo Departamento
de Contabilidade da Prefeitura da Serra que no relatório da
Dívida Flutuante, de fato, apresentava apenas as informações
dos restos a pagar.
Diante disso, o setor responsável entrou em contato telefônico
com os Técnicos responsável pelo sistema CIDADES neste
TCEES, informando que o relatório da Dívida Flutuante não trazia
as informações ora enviadas no arquivo XML, sendo informado
que no dia, 27 de abril, data do processamento do arquivo no
sistema CIDADES, houve problemas para processar os arquivos
de alguns municípios e solicitou o envio de um e-mail para que os
mesmos pudessem analisar.
Seguindo tais instruções, foi enviado o e-mail conforme imagem
abaixo (o mesmo e-mail segue em documento anexo):

Após tal providencia, a equipe do CIDADES informou que o
arquivo da Dívida Flutuante foi enviado para o sistema com os
valores duplicados, porém no dia da homologação o sistema não
gerou todas as informações da DIVIDA FLUTUANTE.
Ressaltamos ainda que o sistema de contabilidade Pública
SMAR, sistema utilizado pelo Município de Serra, emite relatórios
dos demonstrativos contábeis em formato PDF, ocorre que,
desde o início da análise dos demonstrativos contábeis da
Prestação de Contas de 2017, foi observado pela equipe do
Município que os relatórios em PDF estavam trazendo
informações divergentes à execução do ano de 2017, de forma
que o Departamento de Contabilidade da Prefeitura passou a
enviar e-mails, apresentando os erros nos relatórios à empresa
contratada (em anexo segue documentação comprobatória).
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Entretanto, apesar dos esforços da equipe municipal, houve
grande morosidade por parte da empresa em solucionar os
problemas dos demonstrativos, motivo pelo qual, no dia 11 de
abril de 2018, foi enviada Notificação, que segue anexo, para a
empresa SMAR com a seguinte solicitação:
NOTIFICAMOS a Empresa SMARAPD INFORMÁTICA LTDA,
para que impreterivelmente cumpra a solução das pendencias do
sistema para acertos dos saldos entre as contas do balancete
contábil, os valores apresentados nos arquivos em XML e nos
Demonstrativos contábeis emitidos no sistema em PDF
referentes a todos os relatórios que fazem parte da Prestação de
Contas na IN 43/2017 do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, devendo entregar os mesmos no prazo de 24h.
Uma vez notificada e cientificada acerca de sua responsabilidade
em relação aos fatos, a empresa SMAR comprometeu-se a
executar os acertos no sistema para que as informações nos
relatórios PDF e XML pudessem ser conforme realização da
execução anual.
Com isso, o trabalho foi executado pela empresa e no dia 26 de
abril os relatórios em PDF dos demonstrativos contábeis foram
emitidos pelo sistema SMAR. Os relatórios em PDF traziam as
informações de acordo com a execução, de forma que não foi
possível supor que os arquivos em XML estavam ainda com
problemas, vez que os relatórios e arquivos são emitidos do
mesmo sistema.
Diante das informações acertadas nos relatórios em PDF,
analisado na PCA 2017, os arquivos em XML da PCA foram
enviados e homologados.
Em anexo, segue documentação para comprovação dos fatos
aqui narrados:
Relatório em PDF do Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Cópias dos e-mails enviados a empresa SMAR;
Notificações encaminhados à empresa
Cópia do Processo de resposta a notificação por parte da
empresa - Processo 54037/2018;
Assim, tratando-se uma vez mais de meros erros formais e
dificuldades técnicas já sanadas, resta clara a obrigatoriedade de
que seja afastada a irregularidade.

Da Análise da Justificativa
Observa-se na Prestação de Contas a existência de diversas falhas nas
informações contábeis, e conforme o gestor, todas decorrentes de problemas
com o sistema de contabilidade no momento de enviar essas informações
para o sistema CidadES desta Corte de Contas. Tais falhas comprometem a
qualidade da informação contábil, demonstrando a necessidade proeminente
da adoção, pelo gestor responsável, de medidas administrativas para
correção dessas falhas.
Quanto ao indicativo de irregularidade, o gestor enviou Demonstrativo da
Dívida Flutuante gerado a partir do sistema contábil do município, contendo o
detalhamento de toda a Dívida Flutuante. Analisando-se este demonstrativo e
comparando-o com os registros contábeis existentes no Balancete de
Verificação (arquivo BALVERF), constata-se que não há inconsistências, em
especial no passivo financeiro registrado no Balanço Patrimonial.
Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado
no item 6.1 do RT 550/2018.
3.10 Não conformidade no passivo financeiro entre Balanço Patrimonial
– BALPAT e demonstrativo da dívida flutuante - DEMDFL (item 6.2 do RT
nº 550/2018)
Base normativa: art. 101 e 105 da Lei 4320/64
Dos Fatos
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A análise efetuada no item 6.2 do RT 550/2018 apresentou a seguinte
situação:
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

R$ 89.902.626,63

Demonstrativo da Dívida Flutuante

R$ 32.883.429,36

(=) Divergência (I - II)

R$ 57.019.197,63

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de Contas
Anual/2017

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável
para apresentar as razões de justificativas que julgar
necessárias.

Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte
justificativa: (Defesa Justificativa 88/2019-6, Peça Complementar 1605/20193).
A inconformidade narrada neste tópico se relaciona com aquela
tratada no anterior, tratando-se de divergências numéricas em
razão dos erros nos relatórios gerados pela empresa SMAR e
enviados ao TCEES.
Diante disso, encaminhamos, em PDF o Demonstrativo da Dívida
Flutuante – DEMDFL com o resultado de R$ 89.902.626,63, a fim
de sanar a incorreção inicial gerada pelo relatório defeituoso,
medida que tem o condão de afastar qualquer irregularidade.

Da Análise da Justificativa
Conforme analise realizada no item anterior, verifica-se que o Demonstrativo
da Dívida Flutuante gerado a partir do sistema contábil do município não
apresenta inconsistências quando comprado aos demais demonstrativos
contábeis. Estando o passivo financeiro registrado no Balanço Patrimonial, no
valor de R$ 89.902.626,63, em consonância com o saldo final do
Demonstrativo da Dívida Flutuante encaminhada na defesa.
Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado
no item 6.2 do RT 550/2018.

[...]
3.13 Ausência de medidas legais garantidoras da amortização do déficit
atuarial do regime próprio de previdência social (RPPS) (item 6.5 do RT
nº 550/2018)
Base normativa: artigo 40 da Constituição Federal; Art. 19 da Portaria MPS nº
403/2008.
Dos Fatos
A análise efetuada no item 6.5 do RT 550/2018 apresentou a seguinte
situação:
O Município é dotado de Regime Próprio de Previdência,
portanto, com o intuito de verificar a situação atuarial
analisou-se o Demonstrativo do Resultado de Avaliação
Atuarial do IPAS.
Consultando preliminarmente a documentação que
compõem a Prestação de Contas Anual de 2017 do IPAS
(CidadES) apurou-se que a avaliação atuarial do exercício
de 2017 com data base 31/12/2017 e constatou-se que o
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Resultado Atuarial do Regime apresenta déficit não
equalizado por lei.
Consoante o parecer atuarial, foi afirmado que:

Ou seja, as evidências são de que o déficit técnico
atuarial não foi equalizado por meio de lei.
Estabelece o art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008:
Art. 19. O plano de amortização indicado no
Parecer Atuarial somente será considerado
implementado a partir do seu estabelecimento
em lei do ente federativo. (g.n.)
Por seu turno, dispõe o art. 40 da Constituição da
República:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
Tendo em vista a iniciativa das leis de competência do
Prefeito, sugere-se citar o responsável para que
encaminhe
documentação
comprobatória
das
providências que tomou para dar cumprimento integral à
legislação previdenciária, com vistas ao equacionamento
do déficit atuarial do Regime Próprio.

Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte
justificativa: (Defesa Justificativa 88/2019-6).
Ventila a equipe técnica o cometimento de irregularidade em
relação a supostas evidências de que o déficit técnico atuarial do
Regime Próprio de Previdência do Município não foi equalizado
por meio de lei.
Todavia, conforme já apresentado a esta Corte no âmbito das
Prestações de Contas do Instituto, o estudo atuarial que orientou
a legislação em que se baseou as supostas irregularidades aqui
apontadas, embora produzido por empresa especializada na
área, não se revelou a melhor forma de equacionar o déficit
atuarial do Município, conforme apontado pelo próprio Tribunal de
Contas.
Desta forma, como demonstram a fartura de documentos já
apresentados, no âmbito da prestação de contas do Instituto, já
havia entre os responsáveis a decisão administrativa no sentido
de não adotar os parâmetros ditados pelo estudo atuarial, tendo
em vista suas fragilidades.
Diante disso, no ano cuja prestação de contas aqui se analisa já
havia sido iniciado o processo de contratação de nova empresa
e, consequentemente, nova metodologia para elaboração de
estudo atuarial diverso daquele ate então vigente.
Dessa forma, não haveria sentido em enviar projeto de Lei com
base em estudo atuarial que não refletia o melhor deslinde do
tema e que, já se sabia, não seria o adotado pelo Município no
longo prazo.
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Com isso, evidente que a decisão de aguardar o novo estudo
para a proposição das modificações legislativas necessárias é a
que mais se coaduna com a responsabilidade e diligência que se
exigem do gestor.
Todavia, é importante ainda notar que o plano de amortização do
déficit atuarial vigente naquele ano de 2017, de fato, não
apresentou as melhores soluções para o equacionamento do
Fundo, bem como deixou de apresentar soluções mais claras,
abrangentes e efetivas em suas conclusões.
Com base nisso, e considerando insuficiente e incompleto o
estudo e consequente plano de amortização elaborado pela
empresa regularmente contratada, os responsáveis houveram
por bem realizar nova contratação, anda no ano de 2016, com a
finalidade de obter, por meio de assessoria especializada, um
melhor estudo e propostas de soluções para o correto
equacionamento financeiro e atuarial.
Tudo porque, o Gestor tem envidado esforços no sentido de
compatibilizar a efetividade do plano de amortização do déficit
previdenciário com a realidade financeira do Município e o
imperativo de manter investimentos sociais e a continuidade de
serviços de natureza essencial.
Com efeito, como se comprova por meio da documentação em
anexo a essas Justificativas, todos os estudos atuariais foram
devidamente
ordenados
e
realizados
por
empresas
especializadas na área, sendo certo que a estrutura do plano de
amortização não nasceu de qualquer ato voluntário do
Justificante, mas de trabalho técnico realizado por profissionais
competentes para elaboração de cálculo atuarial.
Todavia, diligente em seu dever de acompanhar o trabalho
executado pelas empresas contratadas, o Justificante percebeu,
mesmo antes de qualquer provocação por parte deste Tribunal,
que o plano apresentado como finalização do serviço contratado
não refletia a melhor forma de equalizar o déficit atuarial então
existente.
Foi decidida então a mudança na modalidade de contratação, por
meio da elaboração de Termo de Referência que previsse uma
participação mais ampla e efetiva da empresa contratada, de
modo a permitir um melhor planejamento da necessária
amortização do déficit atuarial.
Esse acompanhamento pormenorizado e periódico se fez então
necessário para a formulação de um plano de amortização do
déficit atuarial que refletisse com maior apuro a capacidade de
pagamento do Município e a necessidade de equilíbrio do
sistema próprio.
Em paralelo a isso, foram adotadas pelo Município medidas
tendentes a diminuir o montante do déficit atuarial do Instituto,
por meio de repasses de bens imóveis e estudo para repasse de
percentual dos valores recebidos pelo Município a título de
royalties de petróleo, conforme documentação que segue em
anexo.
O objetivo de tais repasses seria de diminuir o déficit a cobrir nas
contas do Instituto, de modo a atenuar os necessários aumentos
de alíquotas futuros como forma de equalização.
Somente estas iniciativas, como demonstram os
documentos ora colacionados, poderão propiciar um
repasse de bens do instituto para o Município da ordem de
R$ 22.495.227,85, no que diz respeito à dação em pagamento
de imóveis pertencentes à Municipalidade, e de R$
108.188.786,50, relativos a receitas provenientes de royalties
de petróleos estimadas em dez anos.
Nesse sentido, há que se reconhecer que as ações aqui
demonstradas e comprovadas afiguram-se adequadas e eficazes
para o fim de demonstrar a adoção de medidas legais
garantidoras da correta amortização do déficit atuarial, de forma
que merece afastamento o indício de irregularidade.

Da Análise da Justificativa
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Verifica-se no item 6.5 do RT 550/2018, que para apontar o indicativo relativo
à ausência de medidas legais para amortização do déficit atuarial,
especificamente o não envio de lei com vistas ao equacionamento do déficit,
foi utilizado o Demonstrativo do Resultado da Avalição Atuarial com data base
de 31/12/2017. Este Demonstrativo foi elaborado em 25/01/2018, portanto,
apenas a partir desta data que o gestor poderia, por sua iniciativa,
encaminhar projeto de lei propondo adequação do plano de amortização do
déficit atuarial aos parâmetros indicados no parecer atuarial.
Não obstante esta impropriedade do RT verifica-se que durante o exercício
de 2017 foi editada a Lei Municipal nº 4602/2017, que alterou o plano de
amortização, conforme sugestão de equacionamento definido no parecer
atuarial do exercício de 2016.
Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado
no item 6.5 do RT 550/2018.
[...]

Manifestação Técnica de Defesa Oral 0018/2020-6
2.1 NÃO CONFORMIDADE ENTRE O DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS
ADICIONAIS – DEMCAD E O BALANCETE DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - BALEXOD (ITEM 4.1.1 DO RT 550/2018)
Inobservância ao artigo art. 101 da Lei 4320/64 e IN 43/2017.
DA ANÁLISE NA ITC
Dos Fatos
A análise efetuada no item 4.1.1 do RT 550/2018 apresentou a
seguinte situação:
Constatou-se que o valor referente a abertura de
créditos adicionais registrada no DEMCAD diverge do
montante evidenciado no BALEXOD, conforme
demonstrado abaixo:
DEMCAD

1.190.815.938,72

BALEXOD

302.261.238,24

Divergência

888.554.700,48

Assim, diante do exposto, faz-se necessário citar o
gestor responsável a fim de apresentar alegações de
defesa e documentos de prova.
Ressalte-se que a inconsistência nos valores
registrados pode refletir diretamente na apuração do
limite de abertura de créditos suplementares
autorizados pela Lei Orçamentária do exercício em
análise.
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte
justificativa: (Defesa Justificativa 88/2019-6).
A equipe técnica desta honrada Corte de Contas
apontou como indicativo de suposta irregularidade o
fato de que foi constatado que o valor referente a
abertura de créditos adicionais registrada no DEMCAD
diverge do montante evidenciado no BALEXOD, o que
não poderia se configurar na Prestação de Contas.
Em relação a tal indício de irregularidade, é importante
destacar que a inconsistência nos valores
apresentados pelo Auditor de fato se deram em razão
de erro material, uma vez que as informações no
arquivo XML do DEMCAD foram encaminhadas com
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as informações quadruplicadas por uma falha do
sistema de contabilidade utilizado pela Prefeitura
Municipal da Serra.
Quanto a isso, cabe ainda informar que a empresa foi
notificada acerca do defeito na prestação de serviços,
conforme demonstra a documentação em anexo.
Também se encontra em anexo, em arquivo de
formato PDF, o Quadro Demonstrativo das Alterações
Orçamentárias de 2017 com as informações
executadas no ano, em valores fidedignos.
Da Análise da Justificativa
Compulsando o DEMCAD – Demonstrativo de Créditos Adicionais
enviado na PCA verifica-se que de fato o demonstrativo apresenta
os créditos suplementares de forma repetida, em sua maioria de
forma quadruplicada e alguns de forma triplicada, acarretando em
distorção no montante dos créditos abertos.
De acordo com o gestor esse erro ocorreu devido a falha no sistema
de contabilidade, utilizado pelo Município, no momento de gerar o
arquivo no formato XML para envio ao sistema CidadES,
demonstrando tratar-se de dificuldades da própria administração
municipal.
Com o intuito de demonstrar os valores corretos dos créditos abertos
no exercício de 2017, o gestor anexou à defesa Quadro
Demonstrativo das Alterações Orçamentárias (Peça Complementar
1603/2019-4), com as informações geradas pelo próprio sistema de
contabilidade do Município. Cabe destacar que foram enviados
também os Balanços Orçamentário, Patrimonial e Financeiro,
contidos nas Peças Complementares nº 1587/2019-9 e 1588/2019-3,
entretanto, esses Balanços encontram-se “ilegíveis”, impossibilitando
sua utilização como prova.
Analisando-se este demonstrativo constata-se a permanência de
divergências quando comparado ao BALEXOD – Balancete da
Execução Orçamentária da Despesa. Constata-se inclusive
alteração na dotação inicial passando de R$ 9.423.000,00, para R$
8.523.000,00. Veja-se:
Demonstrativ
o

Dotação Orçamentária em R$
Adicionada (a)

Subtraído (b)

BALEXOD

302.261.238,2
4
301.301.238,2
4
960.000,00

292.838.238,2
4
292.778.238,2
4
60.000,00

Quadro
das
Alterações
Orçamentárias
Divergência

Alteração
Dotação
Inicial
em
R$ (a-b)
9.423.000,0
0
8.523.000,0
0
900.000,00

Uma das características qualitativas que se requer da informação
contábil é a representação fidedigna, pois para ser útil como
informação contábil ela deve representar fidedignamente os
fenômenos econômicos e outros a que se pretenda representar,
sendo alcançada quando a representação do fenômeno é completa,
neutra e livre de erro material.
Observa-se que tanto o demonstrativo DEMCAD, encaminhado na
PCA, quanto o demonstrativo apresentado na presente defesa, não
apresenta fidedignidade nas informações sobre os créditos
adicionais abertos no exercício de 2017. Ou seja, ao invés de sanar
o indicativo de irregularidade apontado, o documento encaminhado
pelo gestor em sua defesa apresenta nova divergência, colocando
em dúvida qual o valor correto da alteração da dotação orçamentária
ocorrida no exercício.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade
apontado no item 4.1.1 do RT 550/2018.
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2.2 NÃO CONFORMIDADE NO VALOR DA DOTAÇÃO ATUALIZADA
EVIDENCIADA NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BALORC (ITEM 4.1.2 DO
RT 550/2018).
Inobservância ao artigo art. 101 da Lei 4320/64 e IN 43/2017.
DA ANÁLISE NA ITC
Dos Fatos
A análise efetuada no item 4.1.2 do RT 550/2018 apresentou a
seguinte situação:
Constatou-se divergência entre a dotação atualizada
registrada no BALORC e a dotação apurada por esta
Corte de Contas, no montante de R$ 41.120.936,00,
conforme demonstrado na tabela 2. Assim, diante do
exposto, faz-se necessário citar o gestor responsável
a fim de apresentar alegações de defesa e
documentos de prova.
Tabela 2 Despesa total fixada

Em R$ 1,00

(=) Dotação inicial (BALORC)

1.292.987.000,00

(+)
Créditos
adicionais
suplementares (DEMCAD)

1.160.168.642,72

(+) Créditos adicionais especiais
(DEMCAD)

32.459.296,00

(+)
Créditos
adicionais
extraordinários (DEMCAD)

0,00

(-)
Anulação
(DEMCAD)

1.142.084.002,72

de

dotações

(=) Dotação atualizada apurada
(a)

1.343.530.936,00

(=) Dotação atualizada BALORC
(b)

1.302.410.000,00

(=) Divergência (c) = (a) – (b)

41.120.936,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de
Contas Anual/2017
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte
justificativa: (Defesa Justificativa 88/2019-6, Peça Complementar
1603/2019-4 e 1604/2019-9).
Da mesma forma, a Área Técnica, em sua
manifestação apontou como indicativo de suposta
irregularidade o fato de que foi constatado que a
divergência entre a dotação atualizada registrada no
BALORC e a dotação apurada por esta Corte de
Contas, no montante de R$ 41.120.936,00,
sustentando tratar-se de irregularidade a reclamar a
manifestação do Gestor.
Em relação a tal indício de irregularidade, outrossim, é
importante destacar que a inconsistência nos valores
apresentados pelo Auditor de fato se deram em razão
de erro material, uma vez que as informações no
arquivo XML do DEMCAD foram encaminhadas com
as informações quadruplicadas por uma falha do
sistema de contabilidade utilizado pela Prefeitura
Municipal da Serra.
Quanto a isso, cabe ainda informar que a empresa foi
notificada acerca do defeito na prestação de serviços,
conforme demonstra a documentação em anexo.
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Também se encontra em anexo, em arquivo de
formato PDF, o Quadro Demonstrativo das Alterações
Orçamentárias de 2017 com as informações
executadas no ano, em valores fidedignos.
Assim, ante a configuração de mero erro material,
facilmente sanado e justificado por meio da
documentação que ora se pede juntada, não há que
se falar em qualquer responsabilização do Gestor em
relação à matéria tratada neste tópico.
Da Análise da Justificativa
O gestor esclarece que as divergências ocorreram em virtude de as
informações contidas no DEMCAD apresentarem inconsistências por
uma falha no sistema de contabilidade utilizada pelo Município.
Apresenta Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias
(Peça Complementar 1603/2019-4), com as informações geradas
pelo próprio sistema de contabilidade, contendo, a princípio,
informações corretas.
Conforme demonstrado no item anterior, o demonstrativo
apresentado na defesa não elimina a divergência existente na
dotação atualizada registrada no BALORC e a dotação apurada por
esta Corte de Contas. Veja-se:
Tabela 2 Despesa total fixada
R$ 1,00

Em

(=) Dotação inicial (BALORC)
1.292.987.000,00
(+) Créditos adicionais suplementares - Quadro 293.186.414,24
das Alterações Orçamentárias
(+) Créditos adicionais especiais - Quadro das 8.114.824,00
Alterações Orçamentárias
(+) Créditos adicionais extraordinários - Quadro 0,00
das Alterações Orçamentárias
(-) Anulação de dotações - Quadro das 292.778.238,24
Alterações Orçamentárias
(=) Dotação atualizada apurada (a)
1.301.510.000,00
(=) Dotação atualizada BALORC (b)
1.302.410.000,00
(=) Divergência (c) = (a) – (b)
- 900.000,00
Mais uma vez ressalta-se que, uma das características qualitativas
que se requer da informação contábil é a representação fidedigna,
pois para ser útil como informação contábil ela deve representar
fidedignamente os fenômenos econômicos e outros a que se
pretenda representar, sendo alcançada quando a representação do
fenômeno é completa, neutra e livre de erro material.
Ademais, verifica-se outro erro contido no documento encaminhado
pelo gestor. O quadro das alterações orçamentárias enviado na
defesa apresenta o valor de R$ 8.114.824,00 de créditos adicionais
especiais abertos em 2017. Entretanto, consultando-se a legislação
municipal no endereço eletrônico http://legis.serra.es.gov.br/normas/,
constata-se que foi autorizada para 2017 a abertura de créditos
adicionais especiais, através das Leis Municipais 4671 e 4732, no
montante de R$ 7.748.090,00.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade
apontado no item 4.1.2 do RT 550/2018.

DA DEFESA ORAL CONJUNTA PARA OS ITENS 4.1.1 E 4.1.2 DO RT
550/2018:
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ANÁLISE DA DEFESA:
Das argumentações e documentos apresentados, depreende-se que o gestor
reconhece haver incompatibilidades entre os demonstrativos contábeis,
referentes à execução orçamentária do exercício de 2017, não obstante,
nesta fase processual, atribui tais divergências à falha humana, além
daquelas já identificadas como falha no sistema contábil do município,
conforme se destaca da defesa encaminhada anteriormente.
Em relação a tal indício de irregularidade, outrossim, é
importante destacar que a inconsistência nos valores
apresentados pelo Auditor de fato se deram em razão de
erro material, uma vez que as informações no arquivo
XML do DEMCAD foram encaminhadas com as
informações quadruplicadas por uma falha do sistema
de contabilidade utilizado pela Prefeitura Municipal da
Serra. (grifo nosso)

Outrossim, aduz o gestor que a responsabilidade por tais impropriedades não
poderia ser-lhe atribuída, em virtude de as mesmas terem sido cometidas por
pessoal técnico, sem que o prefeito pudesse evitá-las.
Dentre os documentos anexados à defesa oral (Peça Complementar
2622/2020), consta a “Comunicação Interna – CI nº 0177/2018”, datado de
20/04/2018, de ordem da Controladoria Geral do Município à Secretaria de
Planejamento Estratégico, pontuando divergências identificadas na Prestação
de Contas Anual do Exercício em análise. Observa-se que as mesmas foram
identificadas pouco antes do envio da PCA a este Egrégio Tribunal de
Contas, sendo, inclusive, alvo de ressalvas no Relatório de Controle Interno RELOCI.
Das Peças Complementares 2628, 2629, 2630/2020, extrai-se resposta dada
pela Secretaria de Planejamento Estratégico à CI daquela Controladoria
Geral (evento 115, pág. 4), referente às irregularidades ora tratadas,
atestando que a diferença de R$900.000,00 entre o Balancete da Execução
Orçamentária da Despesa – BALEXOD e o Quadro Demonstrativo das
Alterações Orçamentárias, verificada por ocasião da análise conclusiva (ITC
2798/2019), decorreu de falha no preenchimento do Decreto 2025/2017.
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Cabe salientar que ambas as impropriedades recaem sobre falhas de
preenchimento do Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD, que,
notadamente, caracterizam-se por falhas de natureza formal.
Nessa linha, pode-se afirmar que os resultados obtidos a partir dos
Balancetes Orçamentários refletem a real situação do município em 2017 e
que as informações acessórias prestadas com erro no DEMCAD foram
subsidiadas pelo Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias,
anexado à defesa.
Ante todo o exposto, sugere-se afastar os indicativos de irregularidade
apontados nos itens 4.1.1 e 4.1.2 do RT 550/2018.
2.3 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS UTILIZANDO-SE DE FONTE
DE RECURSOS SEM LASTRO FINANCEIRO (ITEM 4.1.5 DO RT 550/2018).
Inobservância ao artigo art. 43 da Lei 4320/64.
DA ANÁLISE NA ITC
Dos Fatos

A análise efetuada no item 4.1.3 do RT 550/2018 apresentou
a seguinte situação:
Constatou-se que foram abertos créditos adicionais
suplementares no montante de R$ 1.812.000,00,
tendo por fundamento a Lei 4395/15, a qual refere-se
à LDO 2016, não guardando, portanto, correlação
legal com o exercício de 2017.
Ademais, a LDO, ainda que se referisse ao exercício
de 2017, não é o instrumento legal apto para
autorização de abertura de créditos acionais, tendo em
vista que a sua finalidade traduz-se em arcabouço
legal para nortear a elaboração da lei orçamentária
para o exercício seguinte.
Assim, diante do exposto, faz-se necessário citar o
gestor responsável a fim de apresentar alegações de
defesa e documentos de prova.

Para o item 4.1.4 o seguinte:
Constatou-se a abertura de créditos adicionais
especiais no montante de R$ 32.459.296,00,
utilizando-se como instrumento legal a Lei
Orçamentária (Lei 4593/16). Conforme dispõe a Lei
4.320/64, em seu art. 7º, a Lei orçamentária poderá
conter autorização para abrir apenas créditos
suplementares, não havendo menção quanto a
abertura de créditos especiais, os quais devem ser
autorizados por lei específica durante o exercício.
Portanto, diante do exposto, faz-se necessário citar o
gestor responsável a fim de apresentar alegações de
defesa e documentos de prova.

Quanto ao item 4.1.5 o seguinte:
Constatou-se a abertura de créditos adicionais
montante de R$ 30.756.000,00, com base
recursos provenientes de superávit financeiro
exercício anterior. Ocorre que, conforme autos
processo TC 5186/17, do superávit total de
299.374.540,04 referente ao exercício de 2016,
283.303.501,58 se originaram do Instituto
Previdência dos Servidores do município.

no
em
do
do
R$
R$
de

Assim, considerando que os recursos da previdência
só podem ser utilizados em casos específicos
determinados pela legislação pertinente, restaria,
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como superávit do exercício financeiro de 2016, o total
de R$ 16.071.038,46, valor este inferior ao montante
de créditos adicionais abertos com base nesta fonte
de recursos (R$ 30.756.000,00).
Paralelamente, também verificou-se a abertura de
créditos adicionais suplementares no montante de R$
1.336.000,00, utilizando-se como fonte de recursos o
excesso de arrecadação. Ocorre que tal excesso não
se realizou no exercício de 2017, conforme consta do
Balanço Orçamentário. Pelo contrário, verificou-se um
déficit da ordem de R$ -176.335.726,59.
Assim, verifica-se que as fontes de recurso “superávit
financeiro” e “excesso de arrecadação”, utilizadas para
a abertura de créditos adicionais, não possuíam lastro
financeiro suficiente. Nesse sentido, sugere-se citar o
gestor para apresentar alegações de defesa
acompanhadas de documentos de prova.
Da justificativa

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa: (Defesa Justificativa 88/2019-6, Peça
Complementar 1599/2019-1).
Em relação a esses tópicos alega o Auditor em seu
Relatório Técnico que foi constatada na Prestação de
Contas a ocorrência de criação de créditos adicionais
suplementares no montante de R$ 1.812.000,00,
tendo por fundamento a Lei 4395/15, a qual refere-se
à LDO 2016, não guardando, portanto, correlação
legal com o exercício de 2017.
Além disso, aponta também a constatação da abertura
de créditos adicionais especiais no montante de R$
32.459.296,00, utilizando-se como instrumento legal a
Lei Orçamentária (Lei 4593/16), sendo que, de acordo
com o que dispõe a Lei 4.320/64, em seu art. 7º, a Lei
orçamentária poderá conter autorização para abrir
apenas créditos suplementares, não havendo menção
quanto a abertura de créditos especiais, os quais
devem ser autorizados por lei específica durante o
exercício.
Ademais, sustenta ainda o Relatório Técnico que a
abertura de créditos adicionais no montante de R$
30.756.000,00, com base em recursos provenientes
de superávit financeiro do exercício anterior, sendo
que, conforme autos do processo TC 5186/17, do
superávit total de R$ 299.374.540,04 referente ao
exercício de 2016, R$ 283.303.501,58 se originaram
do Instituto de Previdência dos Servidores do
município, se sorte que não haveriam recursos
disponíveis no tesouro suficientes a lastrear os
créditos criados.
Quanto a isso, é essencial registrar, inicialmente, que,
ao lançar o Decreto nº 1153/2017 que é o de
suplementação, houve um erro de digitação ao inserir
a Lei autorizativa do remanejamento orçamentário.
Ao invés de ser digitado 4593 de 2016 que é a Lei
Orçamentaria
Anual
de
2017,
foi
digitado
equivocadamente 4395. Informa-se, também, que no
Decreto nº 1153/2017 o texto da Lei está correto tal
como o seguinte excerto:
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, e com
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base no artigo 9º Inciso I da Lei nº 4.593 de 19 de
dezembro de 2016.
Em anexo, seguem cópias do decreto nº 1153/2017 e
da lei nº 4593/2016.
Quanto a inconsistência informada pelo Auditor no que
diz respeito aos créditos suplementares, o equívoco se
deu em razão dos erros já expostos na Justificativa
dos itens 4.1.1 e 4.1.2.
Como prova disso, encaminha-se em anexo o Quadro
Demonstrativo das Alterações Orçamentárias de 2017
com as informações executadas no ano.
Indubitável, pois, que as supostas inconformidades
aqui ventiladas não oferecem supedâneo para
qualquer responsabilização, tendo em vista tratar-se
de inconsistências já identificadas e sanadas.

Da Análise da Justificativa
Com relação ao item 4.1.3, o gestor esclarece que houve um
equívoco ao se digitar o número da Lei Orçamentária,
acarretando na interpretação que teriam sido abertos créditos
suplementares utilizando-se a LDO.
Compulsando-se os documentos apresentados e conforme
esclarecimentos prestados, considera-se aceita a justificativa
e sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado
no item 4.1.3 do RT 550/2018.
Quanto ao item 4.1.4, o gestor alega a inconsistência
existente no DEMCAD que apresentou os valores
quadruplicados, conforme abordado nos itens anteriores e
utiliza o documento intitulado “quadro das alterações
orçamentárias” para justificar que não houve abertura de
créditos especiais sem autorização legal.
Em que pese às inconsistências já apontadas no documento
encaminhado pelo gestor, em pesquisa realizada no endereço
eletrônico http://legis.serra.es.gov.br/normas/ verifica-se que
durante o exercício de 2017 foram editadas as Leis
Municipais 4671/2017 e 4732/2017, que autorizaram,
respectivamente, a abertura de créditos especiais no valor de
R$ 6.356.400,00 e
R$ 1.391.690,00, totalizando R$
7.748.090,00. Portanto, constata-se que os créditos especiais
foram abertos por meio de lei específica, não existindo
infringência à Lei Federal 4.320/64.
Desta forma, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade
apontado no item 4.1.4 do RT 550/2018.
Com relação ao item 4.1.5, novamente o gestor menciona a
inconsistência existente no DEMCAD e utiliza o quadro das
alterações orçamentárias para demonstrar que não houve
abertura de crédito adicional sem lastro financeiro, pelo
menos no que diz respeito ao superávit financeiro do
exercício anterior.
Consultando-se mais uma vez o endereço eletrônico
http://legis.serra.es.gov.br/normas/ verifica-se que foram
abertos, através dos Decretos Municipais 1331/2017 e
1736/2017, créditos adicionais no montante de
R$
8.189.000,00, com base em recursos provenientes do
superávit financeiro do exercício de 2016. Considerando que
o superávit do exercício de 2016 foi de R$ 16.071.038,46,
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constata-se que não houve infringência ao art. 43 da Lei
Federal 4.320/64.
Quanto à abertura de créditos adicionais tendo como fonte de
recursos o excesso de arrecadação, o gestor não apresentou
esclarecimentos, apenas alega que o equívoco se deu em
razão dos erros já expostos na Justificativa dos itens 4.1.1 e
4.1.2. Entretanto, os esclarecimentos apresentados nestes
itens não são suficientes para justificar a abertura de créditos
utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação.
Pois, conforme demonstra o Balanço Orçamentário, ocorreu
um déficit de arrecadação no montante de R$
176.335.726,59.
Desta forma, somos por acolher parcialmente as justificativas
apresentadas, exceto quanto à abertura de créditos adicionais
suplementares, utilizando como fonte o excesso de
arrecadação.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo apontado
no item 4.1.5 do RT 550/2018.
DA DEFESA ORAL:

ANÁLISE DA DEFESA:
O ponto pendente de elucidação no item 4.1.5 do RT 550/2018, mantido na
ITC 2798/2019, recai sobre a indicação da fonte de recurso para a abertura
de créditos adicionais por excesso de arrecadação, uma vez que foi apurado,
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de forma consolidada, déficit de arrecadação no exercício.
Das argumentações e documentos apresentados nesta fase, depreende-se
que a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação foi
realizada com base no resultado apurado por fonte de recurso, que no caso
em comento, ocorreu na receita de Contribuições de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), fonte de recurso 1.601.0000.
Constata-se, do Balancete da Execução Orçamentária da Receita –
BALEXOR (evento 13, pág. 9), que a receita arrecadada proveniente da CIDE
apresentou um excesso de R$ 524.311,82.
Observa-se que os créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação
totalizam R$334.000,00, cuja autorização se deu por meio do Decreto
1758/2017 (evento 115, pág. 8), conforme se extrai do Demonstrativo de
Créditos Adicionais – DEMCAD (evento 8, pág.365), o qual, apesar de
apresentar o mesmo valor quatro vezes, corrobora as informações alegadas
pelo defendente, inclusive quanto à fonte utilizada.
Assim, considerando que a fonte indicada para a abertura de créditos
adicionais por excesso de arrecadação foi suficiente para suportá-la, sugerese que o indicativo de irregularidade apontado no item 4.1.5 do RT 550/2018
seja afastado.
[...]
2.9 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO ACIMA
DO LIMITE CONSTITUCIONAL (ITEM 9 DO RT 550/2018).
Inobservância ao artigo 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda
Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da
República/1988.
DA ANÁLISE NA ITC
Dos Fatos

A análise efetuada no item 9 do RT 550/2018 apresentou a
seguinte situação:
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:
Tabela 30 Transferências para o Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Descrição

Valor

Receitas tributárias e transferências de
707.885.666,64
impostos - Ex. Anterior
% Máximo de gasto do Legislativo 4,50
conforme dados populacionais
Limite
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transferência
Valor efetivamente transferido

33.617.139,00

Fonte: Processo TC 03717/2018-1 - Prestação de
Contas Anual/2017
Portanto, verifica-se que o Poder Executivo transferiu
recursos ao Poder Legislativo acima do limite
permitido, em R$ 1.762.284,00. Nesse sentido,
propõe-se a citação do responsável para apresentar
justificativas e documentos pertinentes.
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte
justificativa: (Defesa Justificativa 88/2019-6).

Sustenta o relatório Técnico, neste tópico, a
constatação de que não foram obedecidos os limites
constitucionais para transferências ao Poder
Legislativo Municipal.
Ocorre que, conforme pode ser observado na tabela
abaixo, no exercício de 2017, o percentual transferido
ao Legislativo corresponde a 5% do somatório da
receita tributária e das transferências previstas no § 5o
do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente
realizado no exercício anterior, percentual de acordo
com a Constituição Federal Art. 29-A, inciso I.
Abaixo o relatório que apresenta o valor transferido à
Câmara Municipal em 2017:
Descrição
Receitas tributárias e
impostos - Ex. Anterior

Valor
transferências

de

707.885.666,64

% Máximo de gasto do Legislativo - conforme
5,00
dados populacionais
Limite máximo permitido para transferência

35.394.283,33

Valor efetivamente transferido

33.617.139,00

Informa-se ainda que a base de cálculo é a Receita
Tributária e transferências de impostos do ano de
2016, dessa forma, o cálculo do limite máximo gasto
pelo Legislativo calculado na Lei Orçamentaria Anual
foi do ano de 2016. De acordo com o IBGE o número
de habitantes do município da Serra em 2016 é de
494.109 habitantes, de sorte que Município está de
acordo com o percentual de 5%.
Podemos ainda destacar ainda a comprovação do
limite constitucional pelo site do TCEES http://sisaudweb.tce.es.gov.br/, onde destaca que o
Município da Serra cumpriu com o repasse do
duodécimo ao Poder Legislativo Municipal.
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Insubsistente, portanto a suposta irregularidade aqui
alegada, que merece desde logo o afastamento.
Da Análise da Justificativa
O ponto central da irregularidade apontada no RT 550/2018 passa
pela mudança ocorrida em 2017 no total de habitantes do Município.
Conforme estimou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, tendo como data de referência 01/07/2017, a população
residente no Município de Serra atingiu o total de 502.618
habitantes. Assim, o gasto total do Poder Legislativo passou a se
enquadrar no inciso V do artigo 29-A da Constituição Federal, ou
seja, foi limitado a 4,5 % da base de cálculo definida na própria
Constituição da República.
O gestor argumenta que a base de cálculo para transferência ao
Poder Legislativo é a receita tributária e transferências de impostos
do ano de 2016, dessa forma, o cálculo do limite máximo gasto pelo
Legislativo calculado na Lei Orçamentária Anual foi do ano de 2016.
Afirma o gestor que de acordo com o IBGE o número de habitantes
do Município em 2016 era de 494.109, sendo assim o percentual
incidente seria de 5%.
Deve-se levar em conta que na elaboração da LOA para 2017 – Lei
Municipal 4593/2016 a fixação do repasse ao Poder Legislativo
municipal foi realizado em face do limite correspondente a 5%, pois
de acordo com o IBGE, o contingente populacional do município de
Serra em 01/07/2016 era de 494.109 habitantes
Nessa hipótese, cumpre verificar se a produção de efeitos do
aumento populacional, de 494.109 em 01/07/2016 para 502.618 em
01/07/2017, refere-se à execução ou elaboração do orçamento. Ou
seja, se o novo limite percentual se aplica na execução do
orçamento de 2017 ou na elaboração, em 2017, do orçamento de
2018.
O limite prescrito no artigo 29-A corresponde ao “total da despesa do
Poder Legislativo Municipal”, e não à despesa fixada na lei
orçamentária anual. Assim sendo, o limite refere-se à execução da
despesa, de forma que o total da despesa realizada pelas Câmaras
Municipais dentro de um exercício não poderá ultrapassar o limite
máximo prescrito pelo artigo 29-A da Constituição Federal.
Nesse contexto, é oportuno observar o conteúdo da norma prescrita
no § 2º do artigo 29-A.
Art. 29-A (...)
§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito
Municipal:
I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste
artigo;
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II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
III – enviá-lo a menor em relação à proporção fixada em Lei
Orçamentária.

Da análise do dispositivo constitucional transcrito acima, infere-se
que o limite para realização de despesa pelo Poder Legislativo
implica na proibição da realização de repasses pelo Poder Executivo
acima desses limites, constituindo crime de responsabilidade do
Prefeito o repasse efetuado a maior.
Por outro lado, também constitui crime de responsabilidade do
Prefeito a realização de repasse a menor em relação à proporção
fixada na lei orçamentária.
Em todo caso, havendo conflito entre as normas contidas nos incisos
I e II do § 2º do artigo 29-A, prevalece o limite máximo constitucional
da despesa total da Câmara, uma vez que a despesa fixada na lei
orçamentária deve observar esse limite. Ou seja, os repasses devem
observar o limite máximo ou a despesa fixada em orçamento, dos
dois, o menor.
Nesses termos, considerando o aumento populacional, não resta
outra conclusão a não ser a de que o Poder Executivo, ao transferir
recursos ao Poder Legislativo, deverá observar o limite de 4,5%
prescrito no inciso IV do artigo 29-A da Constituição da República.
Caso a despesa fixada na lei orçamentária ultrapasse o limite
constitucional, seja em decorrência de insuficiência da receita
arrecadada, que acaba por diminuir a base de cálculo do repasse,
ou em função de redução do limite constitucional por meio de
emenda à constituição, a lei orçamentária deverá ser adequada ao
limite constitucional.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade
apontado no item 9 do RT 550/2018.

DA DEFESA ORAL:
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ANÁLISE DA DEFESA:
O cerne deste ponto de controle consiste na verificação se a transferência de
recursos ao Poder Legislativo ultrapassou o limite imposto na Constituição
Federal. Ocorre que a transferência de duodécimos foi realizada com base na
população estimada pelo IBGE para o exercício de 2016, apesar de ter
sofrido alteração no exercício de 2017.
Das argumentações trazidas pelo gestor, depreende-se que a defesa não
nega que o repasse tenha ocorrido com base na população do exercício de
2016, mas sustenta que seria “muito mais razoável que o percentual se
baseie no ano em que aprovado o orçamento, devendo ser revisado no
orçamento do exercício seguinte à mudança de patamar populacional, o que
foi devidamente feito”.
É fato que o legislador impôs no art.29-A limites para execução da despesa
total do Poder Legislativo por exercício, utilizando-se de percentuais
estabelecidos com base na população. Da leitura do referido artigo extrai-se
que a base de cálculo é composta por receitas tributárias e transferências
arrecadadas no exercício anterior, não constando indicações quanto ao
período a ser considerado na quantificação do contingente populacional. Ou
seja, da ausência de parâmetros, utilizou-se o total de habitantes estimados
pelo IBGE para o exercício de 2017, culminando no apontamento em
questão.
Sobre o tema, este Egrégio Tribunal se manifestou por meio da Decisão
Plenária TC-12/2012, fixando o entendimento de que a redução no repasse
do duodécimo do Poder Executivo ao Legislativo Municipal deve vigorar no
exercício seguinte à alteração verificada no contingente populacional.
Em pesquisa ao portal eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, observa-se que aquela Corte também já se pronunciou acerca do
tema, em resposta à consulta formulada por jurisdicionado, concluindo no
mesmo sentido, conforme se extrai da ementa da Consulta 944.788 TCE3
MG , transcrita a seguir:

Nessa linha, há posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, por meio de Consulta formalizada nos autos do Processo
4
1266/2014 , de onde se destaca o trecho a seguir:

3

Consulta 944.788, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 2015. Relator
Conselheiro José Alves Viana. Disponível em
https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/892178. Acesso em: 04/03/2020.
4
Consulta 1266/2014, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 2014. Relator
Conselheiro Valdivino Crispim de Souza. Disponível em
http://www.tce.ro.gov.br/arquivos/Siscom/Arquivos/Noticia_7028_Arquivo_1$01266 _2014.pdf.
Acesso em: 04/03/2020.
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Cabe ressaltar que a alteração percentual, decorrente do aumento
populacional registrado pelo IBGE em 2017, foi levada a efeito no exercício
de 2018 (Contas de Governo, Serra, TC 8711/2019), cujos dados
apresentados revelam o atendimento ao limite de 4,5% para as transferências
do Poder Executivo ao Legislativo municipal, estabelecido no art. 29-A da
Constituição Federal.
Diante do exposto, sugere-se acolher as justificativas apresentadas e afastar
o indicativo de irregularidade apontado no item 9 do RT 550/2018.
[...]
2.11 AUSÊNCIA DE PROPOSTA LEGISLATIVA PARA REGULARIZAÇÃO
DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS EM PROCESSO DE PARCELAMENTO,
PREJUDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS
(ITEM 2.2 DO RT 141/2019).
Inobservância ao artigo 29, inc. I, § 1º, da LRF; e, art. 5º-A da Portaria
MPS 402/2008.
DA ANÁLISE NA ITC
Dos Fatos
A análise efetuada no item 2.2 do RT 141/2019 apresentou a
seguinte situação:
Verifica-se que o Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra e a Prefeitura
Municipal teriam firmado termos de parcelamento no
exercício, sob os números 365, 366 e 368/2017,
conforme informado pelo relatório detalhado de
parcelamentos firmados (RELPAR).
Observa-se que a legislação autorizativa se baseia em
dispositivo normativo genérico, previsto pelo art. 70 da
Lei Municipal 2.818/2005, com redação dada pela Lei
Municipal 4.070/2013, conforme segue:
Art. 70 – A Poderá o Instituto de Previdência dos
Servidores do Município da Serra IPS firmar com
o Município da Serra, termo de acordo de
parcelamento das contribuições previdenciárias
relativas às competências até fevereiro de 2013:
I. devidas pelo ente federativo, em até 240
(duzentos e quarenta) prestações mensais, iguais
e sucessivas;
II. descontadas dos segurados ativos, inativos e
pensionistas, em até 60 (sessenta) prestações
mensais, iguais e sucessivas.
§ 1º Poderão ser incluídas contribuições que
tenham sido objeto de parcelamento ou
reparcelamento anterior;
§ 2º Aplica-se aos termos de acordo de
parcelamento firmados na forma deste artigo os
critérios dos incisos II, III e IV e §2º do artigo 70.
§ 3º Fica prevista a vinculação do Fundo de
Participação dos Municípios FPM, mediante
autorização fornecida ao agente financeiro
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responsável pela liberação do FPM, concedida
no ato de formalização do termo, como garantia
de pagamento:
I. das prestações acordadas no termo de acordo
de parcelamento e não pagas no seu
vencimento; e
II. das contribuições previdenciárias não incluídas
no termo de parcelamento e não pagas no
vencimento.
§ 4º Os débitos do Município da Serra com o
Instituto de Previdência dos Servidores do
Município da Serra IPS, não decorrentes de
contribuições previdenciárias e relativos a
períodos até 28 de fevereiro de 2013, poderão
ser parcelados em até 60 (sessenta) prestações
mensais, iguais e sucessivas, observadas as
demais condições definidas neste artigo.
§ 5º O parcelamento de que trata este artigo será
considerado rescindido nas seguintes hipóteses:
I. falta de pagamento de 3 (três) prestações,
consecutivas ou alternadas;
II. ausência de repasse integral das contribuições
devidas ao Instituto de Previdência dos
Servidores do Município da Serra IPS, das
competências a partir de março de 2013, por 3
(três) meses consecutivos ou alternados.

No entanto, a formalização de acordo de
parcelamento, relacionado a contribuições relativas às
competências até fevereiro de 2013, ensejam
autorização por meio de legislação específica,
conforme disposto pela Portaria MPS 402/2008:
Art. 5º-A Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão, mediante lei autorizativa
específica, firmar termo de acordo de
parcelamento das contribuições relativas às
competências até fevereiro de 2013:
I - devidas pelo ente federativo, em até 240
(duzentos e quarenta) prestações mensais, iguais
e sucessivas;
II - descontadas dos segurados ativos,
aposentados e pensionistas, em até 60
(sessenta) prestações mensais, iguais e
sucessivas. (g. n.)

Verifica-se que os termos de parcelamento 365, 366 e
368/2017, informados por meio do relatório detalhado
de parcelamentos firmados (RELPAR), envolvem
contribuições
previdenciárias
relativas
às
competências até fevereiro de 2013, exigindo a
apresentação de legislação específica autorizando a
formalização dos parcelamentos.
O descumprimento do pagamento de obrigações
previdenciárias ocasiona acúmulo de saldo a pagar
por parte do ente federativo, comprometendo futuros
orçamentos municipais para a sua cobertura.
Dessa forma, o prefeito deve requerer autorização da
Câmara Municipal para parcelar tais montantes, pois
irá retirar sua competência para dispor sobre essas
dotações orçamentárias nos próximos exercícios, pois
serão destinadas à cobertura do inadimplemento de
obrigações previdenciárias. Ademais, será necessária
autorização do legislativo para que o ente possa pagar
a correção e os juros incidentes sobre estes valores
acumulados.
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Considerando o montante envolvido e o prazo
delongado para amortização dos parcelamentos
previdenciários envolvidos, pode-se afirmar que se
caracterizam como uma operação de crédito
classificada como dívida pública fundada ou
consolidada, conforme prevê a LRF:
Art. 29. (...)
I - dívida pública consolidada ou fundada:
montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras do ente da Federação,
assumidas em virtude de leis, contratos,
convênios ou tratados e da realização de
operações de crédito, para amortização em prazo
superior a doze meses;
§ 1º Equipara-se a operação de crédito a
assunção, o reconhecimento ou a confissão de
dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do
cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16.

O Decreto-Lei Federal 201/1967 definiu como crime de
responsabilidade do prefeito municipal contrair
empréstimo sem autorização do legislativo municipal.
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos
Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do
Poder
Judiciário,
independentemente
do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
(...)
VIII - Contrair empréstimo, emitir apólices, ou
obrigar o Município por títulos de crédito, sem
autorização da Câmara, ou em desacordo com a
lei;

Diante do exposto, sugere-se CITAR o prefeito
municipal,
autoridade
competente
para
a
apresentação de projeto de lei com o objetivo de
requerer autorização legislativa para a contratação de
parcelamento
de
débitos
previdenciários,
oportunizando-se a apresentação de justificativas
relacionadas ao presente indicativo de irregularidade.
Da justificativa
Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte
justificativa: (Resposta de Comunicação 706/2019-9).
Com relação a tal Item, sustenta o Relatório Técnico a
existência de irregularidade relacionada à ausência de
autorização legal para a celebração de parcelamentos
de débitos previdenciários do Município junto ao IPS,
segundo apuração realizada pelos técnicos do
Tribunal.
De fato, segundo o que se narra, o Município teria
realizados os parcelamentos 365, 366 e 368/2017 sem
contar com a devida autorização legal para contrair as
dívidas o que acarretaria irregularidade ao
impossibilitar a regularização dos pagamentos, de
maneira que o Instituto ficaria financeiramente
prejudicado.
Não bastasse, aduz ainda a Área Técnica que a
celebração dos acordos consistiria em contratação de
dívida pública fundada, de sorte que a sua celebração
à míngua de autorização legislativa poderia ser
caracterizada como crime de responsabilidade nos
termos do art. 1º, VIII, do Decreto-Lei Federal
201/1967.
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Quanto a isso, antes de tudo, convém registrar que os
pagamentos
relativos
aos
parcelamentos
mencionados têm sido adimplidos de maneira
completa pelo Município, de maneira não oferecem
qualquer prejuízo financeiro ao Instituto, que tem
recebido regularmente os valores correspondentes às
parcelas.
Ademais, é preciso também que se esclareça que os
parcelamentos foram realizados com a autorização
legal específica consubstanciada no permissivo legal
presente no art. 70 da Lei Municipal nº 2818/2005.
Sobre isso, curial ainda ressaltar que outros
parcelamentos, baseados no mesmo permissivo legal
em outros exercícios financeiros não receberam o
mesmo questionamento por parte desta Corte, que
veicula, aparentemente, novo entendimento acerca do
tema.
Demais disso, também se faz necessário ressaltar que
o parcelamento, e o seu pagamento, foram
especificamente autorizados pelo Plano Plurianual
2013/2017 (Lei Municipal nº 4.150/2013), pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias relativa ao orçamento
daquele exercício (Lei Municipal nº 4.512/2016) e pela
Lei Orçamentária Anual de 2017 (Lei Municipal nº
4.593/2016).
Não há dúvidas, então, de que os valores para
pagamentos das obrigações assumidas estavam
devidamente consignados e, logo, autorizados na
referida legislação, de modo que a celebração dos
parcelamentos não fere qualquer dispositivo legal.
Além disso, imperioso ainda que se reconheça a
evidente desproporcionalidade e inadequação da
regra inserta no art. 1º, VIII, do Decreto-Lei Federal
201/1967 para aplicação no caso em tela.
Com efeito, uma singela verificação da literalidade do
dispositivo demonstra que não se presta a coibir
situações da natureza dessa que aqui se aprecia.
Conforme se colhe do seguinte excerto:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos
Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do
Poder
Judiciário,
independentemente
do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
(...)
VIII - Contrair empréstimo, emitir apólices, ou
obrigar o Município por títulos de crédito, sem
autorização da Câmara, ou em desacordo com a
lei;

A letra legal demonstra com clareza a inadequação do
artigo suscitado à situação vertente, dado que não se
trata de contratação de empréstimo, emissão de
apólices, ou qualquer gravame que cause ônus
inovador ao Município, mas tão somente a
repactuação do pagamento de verbas já devidas ao
Instituto de Previdência em razão de obrigações
legais.
Nesse contexto, é forçoso que se ressalte que o
dispositivo que trata do crime de responsabilidade do
Prefeito Municipal busca essencialmente proteger o
erário contra novo endividamento, isto é, a contração
de obrigações novas, sem a autorização do Poder
Legislativo.
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Todavia, no caso em tela, o pagamento repactuado
não gerou novas obrigações à Municipalidade, dado
que se trata do parcelamento de obrigações já
existentes por força de norma Legal, previstas em
orçamento quando do seu surgimento e cuja
autorização para alongamento da quitação encontrou
lugar na legislação municipal.
Desse modo, não há que se falar em qualquer
irregularidade quanto a esse pormenor, sendo
flagrantemente improcedente a ventilação de
cometimento de crime de responsabilidade, de sorte
que deve ser completamente afastada a suposta
irregularidade.
Da Análise da Justificativa
O cerne do item em questão gira em torno da análise da
necessidade ou não de lei municipal específica para fins de
parcelamento de débito previdenciário perante o Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Serra.
Eu sua defesa o gestor alega, em suma, que os parcelamentos
foram realizados com a autorização legal consubstanciada no artigo
70 da Lei Municipal Lei 2818/2005 e, ainda, que o parcelamento e o
seu pagamento foram especificamente autorizados pela Lei
Municipal 4150/2013 (PPA), Lei Municipal 4512/2016 (LDO para o
exercício de 2017) e Lei Municipal 4593/2016 (LOA para o exercício
de 2017).
Inicialmente, deve ser averiguado se o parcelamento de dívidas
previdenciárias junto ao RPPS pode ser equiparado a “operação de
crédito”.
Sobre a dívida interna dos Municípios, a Constituição Federal
estabeleceu privativamente ao Senado Federal dispor sobre os
limites globais das operações de crédito interno.
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
VII – dispor sobre limites globais e condições para as
operações de crédito externo e interno da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder
Público Federal.

A Lei Complementar Federal 101/2000 definiu os conceitos de
“dívida pública consolidada ou fundada” e de “operação de crédito”,
entre outros conceitos, senão vejamos:
Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são
adotadas as seguintes definições:
I – dívida pública consolidada ou fundada: montante total,
apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente
da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos,
convênios ou tratados e da realização de operações de
crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;
(...)
III –operação de crédito: compromisso financeiro, assumido
em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de
títulos, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado
de valores provenientes da venda a termo de bens e
serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros;
(...)
§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o
reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da
Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos
arts. 15 e 16 (grifo nosso).
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Posteriormente, no exercício de sua competência constitucional, o
Senado Federal editou a Resolução n. 43/2001, estabelecendo as
hipóteses que se equiparam ou não a operações de crédito:
Art. 3º Constitui operação de crédito, para os efeitos desta
Resolução, os compromissos assumidos com credores
situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura
de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de
bens, recebimento antecipado de valores provenientes da
venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e
outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de
derivativos financeiros.
§ 1º Equiparam-se a operações de crédito:
I - recebimento antecipado de valores de empresa em que o
Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do
capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na
forma da legislação;
II - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou
operação assemelhada, com fornecedor de bens,
mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval
de títulos de crédito;
III - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária,
com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e
serviços. (Parágrafo único transformado em § 1º pela
Resolução nº 19, do Senado Federal, de 5/11/2003)
§ 2º Não se equiparam a operações de crédito:
I - assunção de obrigação entre pessoas jurídicas integrantes
do mesmo Estado, Distrito Federal ou Município, nos termos
da definição constante do inciso I do art. 2º desta Resolução;
II - parcelamento de débitos preexistentes junto a
instituições não-financeiras, desde que não impliquem
elevação do montante da dívida consolidada líquida.
(Parágrafo acrescido pela Resolução nº19, do Senado
Federal, de 5/11/2003) (grifo nosso)

A contrario sensu, de acordo com a Resolução n. 43/2001 do
Senado Federal, na hipótese de o parcelamento junto a instituições
não financeiras implicar no aumento da dívida consolidada
líquida, o procedimento será equiparado a operação de crédito.
Desde a 2º edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, o
entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional é de que as
operações de crédito possuem pelo menos uma das seguintes
características:
a) envolvem o reconhecimento, por parte do setor público, de
um passivo, que equivale em um aumento do endividamento
público com impactos no montante da dívida pública e na
capacidade de endividamento da unidade federativa;
b) pressupõem a existência de risco de não adimplemento de
obrigações que, em geral, materializa-se na forma de
cobranças de juros explícitos ou implícitos, deságio e demais
encargos financeiros, tendo como consequência uma
redução do patrimônio líquido da unidade federativa que
equivale a um aumento do valor original da dívida;
c) diferimento no tempo, uma vez que, em regra, as
operações de crédito envolvem o recebimento de recursos
financeiros, bens, ou prestação de serviços, os quais terão
como contrapartida a incorporação de uma dívida a ser
quitada em momento futuro.

No caso em apreço, o parcelamento do débito previdenciário do
Município de Serra junto ao RPPS, no exercício de 2017, implicou
no incremento da dívida consolidada líquida do ente municipal,
conforme se observa da evolução da dívida no período de 2016 a
2017, passando de 25,19% a 26,25% da receita corrente líquida.
Superado esse ponto – no sentido de que o parcelamento de dívida
perante o RPPS configura, sim, operação de crédito, de acordo com
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a Resolução n. 43/2001 do Senado Federal – resta verificar se, no
caso em tela, houve prévia e expressa autorização legislativa para
contratação da operação de crédito, nos termos estabelecidos pelo
art. 32 da Lei Complementar n. 101/2000 e no art. 7º da Lei Federal
4320/1964:
LRF
Art. 32: O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento
dos limites e condições relativos à realização de operações
de crédito de cada ente da Federação, inclusive das
empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.
§1º O ente interessado formulará seu pleito fundamentando-o
em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos,
demonstrando a relação custo benefício, o interesse
econômico e social da operação e o atendimento das
seguintes condições:
I - a existência de prévia e expressa autorização para
contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos
adicionais ou em lei específica;
II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos
recursos provenientes da operação, exceto no caso de
operações por antecipação de receita; [...] (grifo nosso)
4320/64
Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao
Executivo para:
I - Abrir créditos suplementares até determinada importância
obedecidas as disposições do artigo 43;
II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro,
operações de crédito por antecipação da receita, para
atender a insuficiências de caixa.
§ 1º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as
fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a
utilizar para atender a sua cobertura.
§ 2° O produto estimado de operações de crédito e de
alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita
quando umas e outras forem especificamente autorizadas
pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente
possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício.
§ 3º A autorização legislativa a que se refere o parágrafo
anterior, no tocante a operações de crédito, poderá
constar da própria Lei de Orçamento”. (grifo nosso.)

Quanto à Lei Orçamentária para o exercício de 2017 (Lei Municipal
4593/2016) constata-se a existência de autorização para realização
de operação de crédito, conforme art. 8º.
Art. 8º Durante a execução orçamentária, fica o Poder
Executivo autorizado a realizar operações de crédito por
antecipação de receita desde que respeitada o estabelecido
no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. (grifo
nosso).

Entretanto, observa-se claramente que a LOA autorizou a
contratação de operação de crédito por antecipação de receita. Esta
operação é regulamentada pelo art. 38 da Lei Complementar
Federal 101/2000, que define claramente que se destina a atender
insuficiência de caixa durante o exercício financeiro. Portanto, não o
art. 8º da LOA não se destina à parcelamentos de débitos
previdenciários.
Com relação ao art. 70 da Lei Municipal 2818/2005, utilizado como
permissivo legal para realização do parcelamento, tem-se o
seguinte:
Art. 70 Os débitos de contribuições previdenciárias devidas
pelo Município da Serra e não repassados ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Município da Serra - IPS
poderão ser objeto de acordos de parcelamento para
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pagamento em moeda corrente, a ser celebrado entre as
partes, obedecidas determinações do MPS e as seguintes
condições básicas, desde que aprovadas por leis
específicas: (Redação dada pela Lei nº 4.070/2013) (grifo
nosso)

Observa-se que o artigo da Lei 2818/2005 prevê que os débitos
previdenciários existentes no Município de Serra, poderão ser objeto
de parcelamento junto ao RPPS seguindo as determinações
estabelecidas pelo MPS e as condições básicas contidas na Lei,
desde que aprovadas por leis específicas.
Desta forma, contata-se que os parcelamentos de débitos
previdenciários realizados no exercício de 2017 não possuem
autorização em lei específica, contrariando o disposto no art. 32 da
LRF, art. 7º da Lei 4320/64, art. 5º- A da Portaria MPS 402/2008,
bem como a própria Lei Municipal 2818/2005.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade
apontado no item 2.2 do RT 141/2019.

DA DEFESA ORAL:

ANÁLISE DA DEFESA:
Das argumentações e documentos apresentados em sede de defesa oral,
depreende-se que a ausência de proposta legislativa para regularização de
débitos previdenciários em processo de parcelamento junto ao RPPS
municipal, que ensejaria prejuízos ao equilíbrio financeiro e atuarial daquela
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autarquia, foi suprida com a edição da Lei 5141/2019. Além disso, esclarece o
defendente que os parcelamentos firmados por meio dos acordos 366/2017 e
368/2017 foram quitados no exercício de 2019.
Consta da Peça Complementar 2626/2020, cópia da Lei 5141/2019, que,
além de alterar os percentuais de contribuição patronal, normal e
suplementar, autoriza o parcelamento de débitos previdenciários do Poder
Executivo junto ao RPPS municipal, estabelecidos no acordo 365/2017.
Observa-se da Peça Complementar 2634/2020, cópia do OF. GAB/PRES
687/2019, por meio do qual o Instituto de Previdência dos Servidores do
Município da Serra – IPS, encaminha os boletos para quitação dos Acordos
de Parcelamentos 366/2017 e 268/2017, nos totais de R$ 249.516,18 e R$
2037.131,10, respectivamente. Consta da mesma peça, resposta à consulta
formulada sobre a metodologia de cálculo utilizada à SGREV – Secretaria de
Políticas de Previdência Social, bem como os comprovantes de pagamento
dos referidos boletos.
Ante todo o exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade
apontado no item 2.2 do RT 141/2019.
2.12 AUSÊNCIA DE LEI/PROPOSTA LEGISLATIVA ESTABELECENDO
REVISÃO DA ALÍQUOTA PATRONAL NORMAL, PREJUDICANDO O
EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS (ITEM 2.3 DO RT
141/2019).
Inobservância ao artigo 40 da CRFB; art. 1º da Lei Federal
9.717/1998; art. 69 da LRF; e, arts. 18 e 19 da Portaria MPS
403/2008.
DA ANÁLISE NA ITC
Dos Fatos
A análise efetuada no item 2.3 do RT 141/2019 apresentou a
seguinte situação:
O plano de custeio abrange os custos normal e
suplementar do RPPS, conforme previsto pela Portaria
MPS 403/2008. Esses custos devem ser suportados
pelas contribuições previdenciárias, assim como peor
plano de amortização do déficit atuarial, nos casos em
que o ente já apresenta situação atuarial deficitária.
O estudo de avaliação atuarial (DEMAAT), por meio
do seu item 13.3, apura as alíquotas de equilíbrio,
normal e suplementar, aplicáveis às contribuições
previdenciárias devida pelos órgãos empregadores,
conforme segue:

No entanto, considerando que o estudo de avaliação
atuarial (DEMAAT) foi elaborado em 25 de janeiro de
2018, busca-se analisar a adoção de medidas
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propostas pelo estudo de avaliação atuarial anterior,
vigente ao longo do exercício de 2017.
Sendo assim, a avaliação atuarial (DEMAAT)
demonstra que a alíquota patronal normal de equilíbrio
deveria alcançar, no exercício de 2017, o percentual
de 21,80% da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Tais circunstâncias encontram-se devidamente
evidenciadas por meio do Demonstrativo do Resultado
da
Avaliação
Atuarial
–
DRAA/2017,
sob
responsabilidade
do
técnico
atuário
Richard
Dutzmann, que se baseia em dados do exercício de
2016, exigindo a adoção de medidas por parte dos
responsáveis ao longo do exercício de 2017.

Registra-se que o estudo que subsidiou a elaboração
do DRAA/2017 diverge da avaliação atuarial
(DEMAAT) encaminhada pela unidade gestora na
PCA/2016 (Processo TC 7.003/2017), uma vez que o
ente federativo substituiu a avaliação atuarial
anteriormente elaborada pelo técnico atuário Túlio
Pinheiro Carvalho.
Essa substituição encontra-se disponível no sistema
CADPREV-Web, administrado pelo Ministério da
Previdência Social, conforme se demonstra:

Importante destacar ainda que o estudo de avaliação
atuarial, elaborado inicialmente pelo técnico atuário
Túlio Pinheiro Carvalho, apresentava proposta de
plano de amortização mais rígido do que o previsto
pelo novo estudo atuarial, elaborado pelo técnico
atuário Richard Dutzmann. No entanto, com relação à
alíquota patronal normal, o segundo estudo atuarial foi
o único a apurar a necessidade de sua elevação,
conforme demonstrado anteriormente.
Esse segundo estudo de avaliação atuarial, elaborado
pelo técnico atuário Richard Dutzmann, subsidiou a
elaboração da Lei Municipal 4.602/2017, que elava as
alíquotas suplementares previstas pelo plano de
amortização para equacionamento do déficit atuarial
do IPS. Porém, com relação à necessidade de
elevação da alíquota patronal normal, não foram
identificadas medidas por parte dos responsáveis no
sentido de conferir equilíbrio financeiro e atuarial ao
IPS, conforme exigência do art. 40 da Constituição da
República, assim como pelo art. 69 da LRF.
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Portanto, verifica-se que a alíquota patronal normal
apresenta situação de equilíbrio no percentual 19,80%
da base de cálculo das contribuições, uma vez que,
somada a alíquota suplementar de 9,01% da mesma
base de cálculo, alcançaria o percentual de 30,81% da
base de incidência, representando o custo a ser
suportado pelos órgãos e entidades municipais
empregadores, conforme demonstrado pelo estudo de
avaliação atuarial (DEMAAT), assim como pelo
DRAA/2017.
Considerado que atualmente a alíquota de
contribuição patronal normal ainda se encontra
estabelecida no percentual de 12,59% da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, nos termos
previstos pela Lei Municipal 4.602/2017, restou
constatada a necessidade de elevação da alíquota
patronal normal com o objetivo de conferir equilíbrio
financeiro e atuarial ao IPS.
Diante do exposto, sugere-se CITAR o prefeito
municipal, autoridade competente para apresentação
de proposta legislativa com objetivo de revisar o plano
de custeio do RPPS, oportunizando-se a apresentação
de justificativas relacionadas aos indícios da ausência
de proposta legislativa estabelecendo revisão da
alíquota patronal normal, nos termos propostos pelo
DRAA/2017.
Da justificativa

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a
seguinte justificativa: (Resposta de Comunicação 706/20199).
No Item acima referenciado, o Relatório técnico atribui
ao Prefeito Municipal a responsabilidade por não ter
proposto legislação que modificasse as contribuições
patronais normal e suplementar do Município ao IPS,
nos termos em que proposto no estudo atuarial
vigente no exercício de 2017.
Segundo o que aduz a Manifestação, o estudo atuarial
vigente à época trazia como proposta o aumento da
contribuição patronal normal e suplementar, como
forma de suficientemente equacionar o déficit atuarial
existente.
Ocorre que, de acordo com o posicionamento
esposado no relatório Técnico, a ausência de
apresentação de Projetos de Lei que encampassem
os aumentos de alíquotas causou prejuízo ao Instituto,
em razão do que fora previsto no estudo atuarial.
Todavia, conforme já explanado no item anterior e
corroborado pela própria Área Técnica deste Tribunal
em sua manifestação, o estudo atuarial em que se
baseou as supostas irregularidades aqui apontadas,
embora produzido por empresa especializada na área,
não se revelou a melhor forma de equacionar o déficit
atuarial do Município, motivo pelo qual foi modificada a
contratação para uma prestação de serviço mais
abrangente de empresa especializada em cálculos
atuariais, de forma a ter um melhor panorama da
situação do Município, bem como como as melhores
opções para o equacionamento do déficit existente.
Todavia, nesse ínterim tomaram força em toda a
sociedade as discussões em torno de uma nova
previdência, tendo em vista a evidente inviabilidade do
sistema atual, que provoca grandes prejuízos à União
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e tem tornado impossível o equilíbrio de orçamentos
municipais e estaduais.
Nesse contexto, é fato notório o envio de Projeto de
Emenda Constitucional pelo Governo Federal com
grandes mudanças e restrições ao acesso a
benefícios previdenciários, o que acarretará, caso seja
aprovada a medida, sensível transformação no cálculo
atuarial hoje projeto para o Município.
Tendo em vista essa situação, a cautela necessária à
condução de um Município complexo social e
economicamente como Serra, recomenda de maneira
forçosa que o Chefe do Executivo não se precipite em
propor legislação se adiantando ao desenlace do
panorama nacional da Previdência, norma que poderia
se tornar prejudicial ao erário dependendo do final
resultado das transformações que estão em curso.
Com isso, evidente que a decisão de aguardar o a
definição das novas regras constitucionais da
Previdência antes de iniciar as modificações
legislativas necessárias é a que mais se coaduna com
a responsabilidade e diligência que se exigem do
gestor.
Forçosa, portanto, a improcedência das supostas
irregularidades aqui analisadas, de sorte que devem
ser totalmente aprovadas as contas do Gestor, no que
diz respeito a tais pormenores.

Da Análise da Justificativa
Em síntese, o defendente argumenta que em virtude das
discussões em torno da nova previdência e do envio de
Projeto de Emenda Constitucional propondo mudanças e
restrições ao acesso aos benefícios previdenciários, optou
por aguardar a definição das novas regras constitucionais
sobre previdência, antes de iniciar modificações legislativas,
dentre elas a proposição de alteração da alíquota patronal,
conforme proposto no parecer do atuário exarado no
Demonstrativo do Resultado da Avalição Atuarial DRRA/2017. Alegou que aprovada a Proposta de Emenda à
Constituição - PEC, as mudanças trazidas por ela
acarretariam em sensível transformação no cálculo atuarial do
Município, sendo mais um motivo para não se precipitar em
propor legislação se adiantando ao desenlace do panorama
nacional da Previdência.
Pois bem.
A justificativa do gestor é contraditória. Esclarece que realizou
a contratação de nova empresa especializada em cálculos
atuarias, para ter melhor panorama da situação atuarial do
Município e assim dispor das melhores opções para
equacionar o déficit atuarial existente. Indubitável que o
parecer atuarial apresentou todos os valores necessários à
equalização do déficit atuarial, dentre eles a elevação da
alíquota patronal, contudo, ao ser apresentado a essa opção
o gestor não tomou inciativa para colocá-la em prática. Ao
deixar de apresentar proposta legislativa estabelecendo
revisão para o plano de custeio normal do RPPS,
impossibilitou a cobertura do custo normal apurado pela
avaliação atuarial, em prejuízo ao equilíbrio financeiro e
atuarial do RPPS.
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Quanto à justificativa de aguardar a definição da PEC da
previdência, para iniciar qualquer modificação legislativa
relativa à contribuição patronal, pode ser classificada como no
mínimo temerária. Tal assertiva se baseia no fato de que o
parecer atuarial data de outubro de 2017, sendo que a partir
desse período o gestor teria condições de tomar a iniciativa
de propor alterações na contribuição do ente. Entretanto, a
PEC a qual o gestor aguarda a aprovação encontra-se, na
data de elaboração desta Instrução, aprovada em 1º turno na
Câmara Federal, pendente de votação em 2º turno para
posterior trâmite no Senado Federal, sem previsão de quando
será aprovada e, no momento, as alterações propostas não
contemplam os Estados e Municípios.
O gestor não deve ficar inerte quanto à busca pela redução
do déficit atuarial, estando ao seu alcance os meios
necessários para revisão do plano de custeio do RPPS, deve
atuar de forma célere para preservar o equilíbrio financeiro e
atuarial. Contudo, o gestor não agiu dessa forma, pois
discricionariamente decidiu esperar por uma solução que, até
o momento encontra-se indefinida, e sequer há garantias de
que as alterações vindouras serão suficientes e definitivas
para preservação do equilíbrio financeiro e atuarial.
Desta forma, considera-se não acolhida a justificativas do
gestor e, portanto, sugere-se manter o indicativo de
irregularidade apontado no item 2.3 do RT 141/2019.
DA DEFESA ORAL:

ANÁLISE DA DEFESA:
Das argumentações e documentos apresentados, verificou-se que o Poder
Executivo, na pessoa do Prefeito Municipal, propôs revisão da alíquota
patronal, normal e suplementar, ao Legislativo Municipal, nos termos
previstos pelo estudo de avaliação atuarial, culminando na edição da Lei
5141/201, datada de 16/12/2019.
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Consta da Peça Complementar 2626/2020, cópia da Lei 5141/2019, que
altera o percentual de contribuição patronal, normal e suplementar, e dá
outras providências.

Depreende-se que foram procedidas as medidas legais necessárias à
revisão da alíquota patronal, objetivando a eficácia do plano de
amortização do déficit técnico atuarial do RPPS (Instituto de
Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS).
Assim, considerando que foram apresentados documentos
comprobatórios das medidas tomadas pela administração municipal a
fim de que haja fiel cumprimento à legislação previdenciária, visando o
equacionamento do déficit apontado na avaliação atuarial do RPPS,
sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade apontado
no item 2.3 do RT 141/2019.

Quanto as irregularidades remanescentes, passo a expor as razões que formaram
meu convencimento.
2.3.1. OCORRÊNCIA
DE
DÉFICIT
ORÇAMENTÁRIO
PROVOCANDO
DESEQUILÍBRIO NAS CONTAS PÚBLICAS (ITEM 4.3.1 DO RT 550/2018)
Inobservância ao artigo art. 48 da Lei 4320/64 e 1º da Lei Complementar 101/2000.
Conforme analise contida no RT 0550/2018:
Em consulta às prestações de contas mensais encaminhadas ao Sistema
CidadES, verificou-se que até o mês de julho de 2018 foi reconhecido em
despesas de exercícios anteriores o relevante montante de R$
37.186.482,27 (Apêndice G), sendo que R$ 293.866,42 eram referentes a
despesas com “Pessoal e Encargos Sociais”, R$ 28.480.657,19 referiam-se
a “Outras Despesas Correntes” e R$ 8.411.958,66 a “Investimentos”.
Verificou-se também que o resultado orçamentário auferido pelo Regime
Próprio de Previdência Social - RPPS em 2017 (exercício em análise) foi
superavitário em R$ 11.374.324,45, o que faz com que as demais unidades
gestoras integrantes do Poder Executivo apresentem, na verdade, déficit
orçamentário de R$ 3.409.708,62 (R$ 7.964.615,83 - R$ 11.374.324,45).
Quanto ao superávit financeiro do exercício anterior, constatou-se que este
atingiu o montante de R$ 299.374.540,04, cuja parcela do RPPS
correspondeu a R$ 283.303.501,58, restando à demais unidades gestoras o
montante de R$ 16.071.038,46. Entretanto, considerando-se as despesas
de exercícios anteriores lançadas em 2018, no montante de R$
37.186.482,27, conclui-se que não havia superávit de exercício anterior
para acobertar o déficit orçamentário de R$ 3.409.708,62.

Em suas alegações iniciais o defendente, aduz que na apuração/análise do déficit
orçamentário deve-se levar em conta restos a pagar não processados do exercício
de 2017 no valor de R$ 11.352.661,77, que foram cancelados em 2018. Alega que
tais restos a pagar referiam-se a despesas feitas por estimativas, obras não
realizadas e materiais de consumo não entregues no exercício financeiro de 2017.
Afirma que apesar do cancelamento não ter ocorrido em tempo hábil para entrega
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da PCA, eles já estavam sendo analisados pela administração municipal para o
devido cancelamento.
Em sede de sustentação oral, o defendente torna a alegar que, na apuração do
déficit orçamentário apurado do exercício de 2017, deveria ser considerado o
cancelamento de restos a pagar não processados, inscritos em 2017, realizado em
2018. Aduz, ainda, que os demonstrativos contábeis evidenciam a ocorrência de
superávit orçamentário no valor de R$ 7.964.615,83 e entende que tal fato
impossibilita a responsabilização do prefeito pela suposta irregularidade,
Ao analisar os argumentos de defesa a área técnica entende assistir parcial razão
ao defendente quanto a indicação de superávit orçamentário quando tomado como
referência os demonstrativos contábeis consolidados. Porém, refuta o argumento por
considerar que ao excluir dos resultados orçamentário e financeiro a parcela
proveniente do RPPS, tem-se que o município apresentou déficit orçamentário de R$
3.409.708,62 e que o município registrou, em 2018, um valor elevado em despesas
de exercícios anteriores no total de R$37.186.482,27.
Refuta também o argumento de que os restos a pagar não processados referentes a
2017 e cancelados em 2018 deveriam ser levados em conta na apuração do
resultado orçamentários por considerar que
[...] “no setor público o regime orçamentário reconhece a despesa no
exercício financeiro da emissão do empenho”, à luz do disposto no art. 35 da
Lei 4.320/1964, que estabelece: “pertencem ao exercício financeiro as
despesas nele legalmente empenhadas”.
Ressalta-se, ainda, que os procedimentos e/ou ajustes realizados no decorrer
de 2018 não são suficientes para afastar a impropriedade assentada nas
contas do exercício de 2017.

O Ministério Público de Contas, em seus pareceres 05712/201-3 e 01785/2020-9,
acompanhou o entendimento técnico, manifesto na Instrução Técnica Conclusiva e
na Manifestação Técnica de Defesa oral. 0015/2020-6.
Pois bem.
Peço vênias para divergir do entendimento lançado pelo corpo técnico e acolhido
pelo Ministério Público de Contas que apregoam a impossibilidade de considerar em
sua análise o cancelamento dos restos a pagar não processados ocorrido no
exercício seguinte àquele em que houve a inscrição dos mesmos.
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É certo que o cancelamento de restos a pagar em exercício subsequente não
altera os resultados apresentados nas demonstrações contábeis de exercício já
encerrado, em virtude da determinação legal contida no art. 35 da Lei 4.320/1964,
que estabelece que “pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente
empenhadas” bem como da estrutura conceitual, que rege a contabilidade pública
em nosso país, que estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a
divulgação dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor
Público (RCPGs), devem ser elaborados com base no regime de competência
(NBCTSPEC, item 1.1).
Todavia, o cancelamento de restos a pagar não processados (RAPNP), faz cessar o
comprometimento orçamentário/financeiro. Neste sentido, meu pensamento alinhase a julgados recentes desta Corte de Contas para entender que o cancelamento de
RAPNOP deve ser considerado quando da análise dos efeitos intertemporais
provocados pela resultado orçamentário negativo (déficit) apurado em um
determinado exercício:
Parecer Prévio 0082/2020-4- Plenário
[...]
2.2.1. Ocorrência de déficit orçamentário (item 4.3.1 do RT 532/2018).
Base legal: artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº 4.320/1964.
[...]
Da análise dos autos, observo que não cabe na presente irregularidade a
alegação de que esta foi ocasionada por um histórico de grave quadro
financeiro do município, uma vez que se trata de despesa empenhada no
exercício, ou seja, despesas previstas para o ano corrente que foram
empenhadas em montante superior ao estabelecido no orçamento anual.
Além disso, entendo que não há na presente irregularidade similaridade com
a irregularidade tratada no Parecer Prévio 104/2018, que abordou tão
somente o descumprimento do limite com despesas de pessoal, não sendo
cabível a aplicação do entendimento exarado no referido parecer.
Concernente a alegação de que não houve má fé por parte do gestor e que a
área técnica reconheceu a boa-fé do gestor na aplicação das medidas
necessárias de austeridade para equilibrar as contas públicas, também não
deve prosperar, uma vez que a equipe técnica observa de forma coerente e
adequada, que houve apenas o aparente intuito de enxugar as despesas e a
boa intenção, não podendo se concluir dessas informações que foi
reconhecida a boa-fé, pelo contrário, reafirma a equipe técnica que tais
ações não resolveram a questão apontada, não afastando, assim, a
responsabilidade e obrigatoriedade do gestor em manter os gastos do
município dentro dos limites.
Por fim, aduz o Recorrente, que no exercício de 2018 foram cancelados um
total de R$ 2.510.170,82 (dois milhões, quinhentos e dez mil, cento e setenta
reais e oitenta e dois centavos) de restos a pagar referente ao ano de 2017.
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Entendo que o cancelamento de restos a pagar em exercício subsequente
não altera os resultados apresentados nas demonstrações contábeis de
exercício já encerrado. Entretanto, no caso em tela, a irregularidade evidencia
que o resultado da execução orçamentária, gerou um déficit orçamentário de
R$ -982.965,90. Mas com o cancelamento em 2018 de empenhos referentes
a 2017, no valor de R$ 2.510.170,82 (dois milhões, quinhentos e dez mil,
cento e setenta reais e oitenta e dois centavos), conforme documento 12
(peça complementar), tem-se que que o montante de empenho cancelado
é superior ao empenho realizado no exercício de 2017, que ocasionou o
déficit orçamentário apresentado na prestação de contas [g.n.].
Diante disso, com o cancelamento de empenhos, em valor superior ao
que havia sido deficitário no orçamento, suportando, assim o déficit
orçamentário de 2017, demonstra que não houve comprometimento do
orçamento subsequente, o que torna a irregularidade, incapaz de
macular as contas.
Pelo do exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica
e do Ministério Público de Contas, mantenho o indicativo de irregularidade,
apenas no campo da ressalva.
Processo TC 13782/2019-1 – Recurso de Reconsideração – Relator:
Domingos Augusto Taufner – Data da Sessão: 10/09/2020 – 24ª Sessão
Ordinária do Plenário.
Parecer Prévio 0054/2020-4 – 1ª Camara
[...]
II.4.2.2 Apuração de déficit orçamentário (Item 4.3.1 do RT 38/2018 e 2.2
da ITC 2172/2018).
Base normativa: artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal 4.320/1964.

O indicativo de irregularidade em tela diz respeito ao confronto entre a
Receita Arrecadada de R$ 61.701.347,64 e Despesa Empenhada de R$
63.813.232,52, apurando um Déficit Orçamentário de R$ 2.111.84,88.
Em sede de defesa, o gestor alega que o déficit se dá pelas alterações no
montante de R$ 2.081.249,35 da abertura de créditos adicionais, analisados
no item anterior. Portanto, ao subtrair esse valor do déficit orçamentário,
representaria um desequilíbrio orçamentário de apenas R$ 35.635,53, que
segundo o defendente, não causaria danos irreparáveis às contas públicas.
A área técnica, por sua vez, observou que os créditos adicionais abertos no
exercício, com recursos de superávit financeiro, apenas o montante de R$
1.708.764,99 possuía lastro financeiro. Desta forma, considerando o superávit
financeiro do exercício anterior e subtraindo-o do déficit orçamentário
apurado, restaria ainda um déficit orçamentário de R$ 403.119,89 (R$
2.111.884,88 – R$ 1.708.764,99).
Em sede de sustentação oral, o defendente apenas reforçou seus
argumentos de que um equívoco contábil na indicação das fontes de recursos
ensejou o indicativo de irregularidade de déficit orçamentário na ordem de R$
35.635,53, valor este, ínfimo para solidez e rigidez das contas anuais da
prefeitura, segundo o defendente.
Nesta esteira, a área técnica, por meio da Manifestação Técnica 01150/20187 concluiu que as justificativas apresentadas não foram suficientes para
afastar a irregularidade ora analisada.
Pois bem.
Assiste razão à área técnica quanto ao déficit orçamentário de R$ 403.119,89
sem cobertura financeira.
Entretanto, verifiquei que no exercício de 2017 foram efetivados
cancelamentos de restos a pagar não processados referentes ao exercício de

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

Identificador: 43D0C-CEF17-7A4E9

PARECER PRÉVIO-TC-024/2021
is/fbc

2016 no montante de R$ 349.428,49, por meio dos decretos 568/2017,
569/2017 e 303/2017.
Apesar do cancelamento de restos a pagar não processados ter sido
efetuado pelo gestor subsequente, entendo que o cancelamento atenua
o potencial da irregularidade ora analisada, uma vez que não houve
comprometimento do valor empenhado. [g.n.]
Desta forma, ainda que o cancelamento de restos a pagar tenha sido
realizado em exercício posterior, ao subtraí-los do montante de déficit
orçamentário, resta um valor deficitário de 53.691,40 (R$ 403.119,89 – R$
349.428,49).
Assim, cabe destacar que o montante de R$ 53.691,40 representa somente
0,08% da receita arrecada pelo município no exercício de 2016 – R$
67.517.042,10, demostrando baixa materialidade no valor.
Nesta mesma linha de raciocínio, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral no
processo número 0601225-70.2018.6.00.000 de relatoria do ministro Luís
Roberto Barroso, referente a prestação de contas apresentada pelo senhor
Jair Messias Bolsonaro, que as inconsistências apontadas naquela ocasião
representaram somente 0,19% do total das receitas, e por esse motivo, foram
os autos julgados regulares com ressalvas (Prestação de contas relativa às
eleições 2018, protocolizada em 13.09.2018).
Diante da baixa materialidade do déficit orçamentário, divirjo do entendimento
da área técnica e do Ministério Público e considero o indicativo de
irregularidade passível de ressalva, tendo em vista seu baixo potencial
ofensivo para macular as contas e a ausência de caracterização de erro
grosseiro.
Processo TC 05180/2017 – Prestação de Contas Anual de Prefeito –
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun – Data da Sessão:
05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara

Ressalto que foi interposto Recurso de Reconsideração, já transitado em julgado,
em face do Parecer Prévio 0054/2019-9, tendo sido negado provimento, conforme
Parecer Prévio TC 039/2020-8 constantes dos autos do Processo TC 15572/2019-6.
In casu, em síntese apertada, tem-se que o Relatório Técnico 0550/2018 apontou a
ocorrência de déficit orçamentário no valor de R$ 3.409.708,62 e que, após análise
das razões de defesa o corpo técnico verificou (ITC 2798/2019-4) que o total de
restos a pagar não processados, inscritos em 2017 e cancelados em 2018 foi de R$
10.906.807,54.
Assim, o total de RAPNP cancelado é, em muito, superior ao déficit verificado no
orçamento de 2017.
Déficit apurado em 2017 –
3.409.708,62)
RPNP de 2017, cancelados em 2018 –
10.906.807,54
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Ante o exposto, voto em linha com os julgados desta de corte para manter a
irregularidade no campo da ressalva, tendo em vista seu baixo potencial ofensivo
para macular as contas, vez que caso o cancelamento de restos a pagar não
processados realizado em 2018, é mais que suficiente para suportar o déficit
apurado no exercício em apreciação.
2.3.2. DÉFICIT FINANCEIRO EM DIVERSAS FONTES DE RECURSOS (ITEM 6.3
DO RT 550/2018)
Inobservância ao artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar nº 101/2000.
Conforme narrado o Relatório Técnico 550/2018
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT),
verificou-se déficit financeiro nas fontes de recursos especificadas a seguir
resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros:
Fonte de Recursos
MDE
FNDE
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA

Resultado Financeiro
(R$)
-1.237.899,72
-2.886.684,96
-898.704,03
-10.154.070,76
-14.235.085,11

Ademais, a informação sobre o resultado financeiro evidenciado no BALPAT
não contempla a totalidade dos valores devidos, tendo em vista o
reconhecimento em despesas de exercícios anteriores, em 2018, no
montante de R$ 37.186.482,27, ou seja, não apresenta adequadamente a
posição financeiro. [...]

Em suas alegações iniciais a defesa aduz que a existência de passivos não
realizados contribuiu para o déficit financeiro apresentado e que estes passivos
foram cancelados em 2018 e apresenta as tabelas a seguir, nas quais deduz os
restos a pagar cancelos em 2018, por fonte:
MDE
Descrição

Valor (R$)

(1) Déficit Financeiro MDE

- 1.237.899,72

(2) Cancelamento de Restos a Pagar em 2017

826.001,99

(3) Resultado apurado após cancelamento do RP

- 411.897,73

FNDE
Descrição

Valor (R$)

(1) Déficit Financeiro FNDE

- 2.886.684,96

(2) Cancelamento de Restos a Pagar em 2017

62.185,78
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(3) Resultado apurado após cancelamento do RP

- 2.824.499,18

DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
Descrição

Valor (R$)

(1) Déficit Financeiro Demais Educação

- 898.704,03

(2) Cancelamento de Restos a Pagar em 2017

407.887,68

(3) Resultado apurado após cancelamento do RP

- 490.816,35

SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS
Descrição

Valor (R$)

(1) Déficit Financeiro Saúde Recursos Próprios

- 10.154.070,76

(2) Cancelamento de Restos a Pagar em 2017

1.141.011,30

(3) Resultado apurado após cancelamento do RP

- 9.013.059,46

RECURSOS PRÓPRIOS
Descrição

Valor (R$)

(1) Superávit Financeiro Recursos Próprios

18.784.989,34

(2) Cancelamento de Restos a Pagar em 2017

3.851.584,38

(3) Resultado apurado após cancelamento do RP

22.636.573,72

Déficit Financeiro MDE

- 411.897,73

Déficit Financeiro FNDE

- 2.824.499,18

Déficit Financeiro Demais Recursos Próprios

- 490.816,35

Déficit Financeiro Saúde Recursos Próprios

- 9.013.059,46

Total do Déficit

- 12.740.272,72

Superávit Recursos Próprios

22.636.573,72

Em sua sustentação oral a defesa torna a afirmar que “o cancelamento de restos a
pagar não processados no exercício seguinte demonstrou a total suficiência
financeira para pagamento das despesas do exercício de 2017” e acrescenta que
junta notas explicativas que demonstram a inocorrência dos déficits sugeridos.
Alega esforço feito pela administração municipal para zerar os déficits financeiros
registrados por fonte de recurso quem, segundo alega, foi exitoso.
A unidade técnica deste Tribunal de Contas refuta o argumento de que “o trabalho
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de cancelamento de restos a pagar não processados no exercício seguinte [2018]
demonstrou a total suficiência financeira para pagamento das despesas do exercício
de 2017”., afirmando que “são as peças contábeis os instrumentos hábeis à
evidenciação fidedigna da situação orçamentária, financeira e patrimonial do
município, por meio das quais são procedidas verificações quanto ao cumprimento
de normas e procedimentos legais e constitucionais. Dessa forma, os números
evidenciados nos demonstrativos contábeis de 2017 revelam a ocorrência de déficit
financeiro em diversas fontes de recurso”.
A unidade técnica refutou também o argumento de que foi realizado trabalho para
“zerar” o déficit por fonte de recursos e que no exercício de 2018, ocorre superávit
em todas as fontes de recursos.
Conforme narra a Manifestação Técnica de Defesa Oral 0018/2020, “em consulta à
prestação de contas do exercício de 2018 (Contas de Governo, Serra, TC
8711/2019), verifica-se do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro - Anexo ao
Balanço Patrimonial, que o município apurou superávits nos totais dos recursos
ordinários (R$ 14.394.857,28) e vinculados (R$ 368.442.112,12) na análise do
resultado por fonte identifica-se que o município encerrou o exercício de 2018 com
saldo deficitário na fonte 999 – Outros recursos de Aplicação vinculada montante de
R$14.539.547,46

e

um

saldo

superavitário

de

recursos

ordinários

de

R$14.394.857,28, insuficiente para cobrir o déficit, demonstrando que o município
ainda não possui um controle efetivo dos recursos por fonte”.
Pois bem.
Após análise dos argumentos trazidos pelo defendente em sede de sustentação
oral, a unidade técnica relata a existência de “saldo deficitário na fonte 999 – Outros
Recursos de Aplicação Vinculada no montante de R$14.539.547,46 e um saldo
superavitário de recursos ordinários de R$14.394.857,28, insuficiente para cobrir o
déficit, demonstrando que o município ainda não possui um controle efetivo dos
recursos por fonte, sendo temerário assegurar o equilíbrio das finanças do
município, aventada pelo defendente.” (Manifestação Técnica de Defesa Oral
018/2020-6)
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Todavia, penso que em contas de Governo é necessário avaliar até que ponto uma
desconformidade representa ausência de ação planejada e transparente em que
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, características de gestão fiscal responsável conforme
estabelecido pela Lei Complementar 101/2000, em seu artigo 1º, § único.
Neste sentido, a defesa afirma ter sido realizado trabalho para regularizar o
resultado financeiro apurado nas fontes. Todavia, o corpo técnico deste Tribunal de
Contas, zelosamente demonstra que, embora o resultado financeiro da maior parte
das fontes de recursos tenha sido regularizado em 2018, uma delas ainda
apresentou saldo deficitário que, de acordo com os relatórios enviados na prestação
de contas anual, não pode ser suportado pela fonte de recursos ordinários.
O exame comparativo (nos exercícios de 2016 a 2018) dos saldos evidenciados no
quadro de superávit/déficit financeiro (BALPAT), anexo ao Balanço Patrimonial,
excluindo-se os saldos em que houve inversão do déficit para superávit, evidencia
redução de cerca de 74,50%5 do montante total do déficit financeiro apurados nas
fontes, do exercício de 2016 para o exercício de 2017.
Observa-se também que para 2018, ano em que a defesa alega realização de
trabalho para a corrigir o resultado financeiro das fontes, o quadro de
superávit/déficit financeiro (BALPAT), anexo ao Balanço Patrimonial, evidencia que
restou R$ 144.690,18 de déficit financeiro sem cobertura de recursos ordinários, da
ordem de R$ 144.690,18, o que representa uma redução de 98,63 6% do déficit
apurado nas fontes em 2017. :

Fonte de Recursos
RECURSOS ORDINÁRIOS

Resultado Financeiro
2018

2017

2016

14.394.857,28

18.784.989,34

-8.239.132,50

-1.237.899,72

-4.344.972,90

MDE
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

-333.061,36

RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

-730.129,02

FNDE

-2.886.684,96

0,00

DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

-898.704,03

-2.066.480,10

5

74,50% = 1 – (10.627.455,24/41.678.759,54)

6

98,63% = 1- (144.690,18/10.627.455,24)
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SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

-10.154.070,76

RECURSOS DO SUS

-6.823.308,12
-2.638.076,54

OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA -14.539.547,46

-14.235.085,11

-16.503.599,00

TOTAL

-10.627.455,24

-41.678.759,54

-144.690,18

Fonte: TC 8711/2019 E TC 3717/2018 - BALPAT

Assim, embora assista razão à unidade técnica quando afirma que em 2018 ainda
se verifica déficit em uma fonte, sem cobertura financeira de recursos ordinários,
também é verdade que ao olhar o histórico das contas municipais a partir de 2016
até o exercício de 2018, observa-se claramente a recuperação financeira dos saldos
registrados em cada fonte.
Portanto, tenho como verdade que as contas do Município da Serra, referente ao
exercício de 2017, encerraram com déficit financeiro em algumas fontes de recursos,
como apontado na instrução processual. Conquanto, entendo que o comportamento
dos saldos destas mesmas fontes em 2016, 2017 e 2018, denotam que foram
tomadas medidas para a redução ou ajuste de tais déficits, indicando ação positiva
do chefe da administração municipal.
É latente a exigência de que os recursos destinados a cada fonte/destinação sofram
rígidos controles, pois se houve uma vinculação de recursos há um determinado
objetivo legal e a destinação do mesmo deve ser devidamente controlada, haja vista
que “os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício
diverso daquele em que ocorrer o ingresso” (§ Único, art. 8º, Lei Complementar
101/2000). Todavia, não há nestes autos elementos que permitam o convencimento
acerca da ocorrência, em 2017, de desvio de finalidade no emprego dos recursos
ora questionados.
Da mesma forma entendo que, não há elementos para afirmar que tais resultados
desequilibraram as contas públicas no exercício, posto que há evidencia de que os
mesmos foram reduzidos no exercício em apreciação e no subsequente. Portanto, a
meu sentir, a existência dos déficits em algumas fontes, não se mostra desordenado
a ponto de afetar o equilíbrio financeiro do ente.
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Assim, por todo o exposto, divirjo parcialmente da área técnica para votar pela
manutenção da irregularidade, entendendo que a mesma não tem a gravidade
suficiente e não representou dano injustificado ao erário que pudessem macular
as contas do exercício de 2017 do Prefeito Municipal da Serra.

2.3.3. 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 550/2018).
Inobservância ao artigo 83, 84 e 89 da Lei Federal 4320/64.
Segundo o Relatório Técnico 550/2018 foi verificado incompatibilidade entre o
resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado na Balanço Patrimonial e a
disponibilidade líquida de caixa apurada na tabela 26 do RT 550/2018, tomando
como base o Anexo 5 da RGF, o Termo de Verificação de Disponibilidades, Relação
de Restos a Pagar e Demonstração da Dívida Flutuante.
Em suas a justificativas iniciais a defesa alega, dentre outras coisas, que parte das
divergências são explicadas pela inclusão pelo TCEES de valores na coluna
“Demais Obrigações Financeiras”.
Este item não foi abordado na sustentação oral.
Em suas análises (Instrução Técnica Conclusiva 03798/2019-4 e Manifestação
Técnica de Defesa Oral 0018/2020-6) a unidade técnica refutou os argumentos de
defesa aduzindo, em síntese, que o item refere-se a inconsistências no resultado
financeiro e que as peças contábeis são os instrumentos hábeis à evidenciação
fidedigna da situação orçamentária, financeira e patrimonial do município, por meio
das quais procedem-se verificações quanto ao cumprimento de normas e
procedimentos legais e constitucionais, devendo, portanto, refletirem a real situação
da entidade. Aduziu também que a impropriedade apontada indica ausência de
controle e/ou conciliação dos demonstrativos contábeis, colocando em dúvida a
confiabilidade dos dados neles evidenciados.
Pois bem.
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A prima facie, é possível entender que este apontamento diz respeito a
inconsistência entre relatórios contábeis encaminhados na Prestação de Contas.
Todavia, do conteúdo do apontamento verifica-se tratar-se de inconsistência entre o
valor apurado pelo TCEES7 de disponibilidade líquida de caixa e os valores de
déficit financeiro, apurados por fontes, constantes dos demonstrativos contábeis que
são gerados a partir de registros contábeis.
Destaco que a própria unidade técnica, em seu relatório técnico fez constar que “
embora o conceito utilizado na elaboração do Anexo 5 difira do utilizado na
apuração do resultado financeiro, foi possível identificar a incoerência”.
Neste sentido o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 define que o superávit/déficit
financeiro será apurado em Balanço Patrimonial.

Desta forma, imperioso

reconhecer que os números que representam o superávit ou déficit financeiro
decorrem do registro contábil do Ente em determinado exercício, que obedece
à estrutura conceitual da contabilidade (NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL).
Por outro lado, tem-se o anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal, enviado na
Prestação de Contas Anual (RGFDCX - ORIGINAL - RGFDCX.PDF – DOC 36) que
compôs o escopo da análise relatada no Relatório Técnico 0550/2018-6. Na
elaboração deste relatório leva-se em conta despesas que não transitaram pela
contabilidade no exercício financeiro em análise, consoante orientação contida no
Manual de Demonstrativos Fiscais8:
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)
Identifica o total, em 31 de dezembro do exercício de referência, das
obrigações financeiras, relativas à respectiva vinculação, que deveriam
ter sido executadas orçamentariamente, mas não transitaram por essa
execução e, consequentemente não foram inscritas em restos a pagar.
Como exemplo, temos os salários devidos e não empenhados, as obrigações
com fornecedores que foram liquidadas de fato (com a mercadoria entregue,
por exemplo), mas não foram empenhadas, e as contribuições patronais
devidas e não empenhadas.

7

Orientação contida nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do
Tesouro Nacional.
8
BRASIL. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual De Demonstrativos Fiscais:
aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municipios, 11ª edição, p. 649. Disponível em:
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:33576. Acesso em
24/11/2020.
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Desta forma, caso na apuração da disponibilidade líquida, existam valores
compondo a coluna das “demais obrigações financeiras do RGF”, naturalmente os
números apurados em cada relatório serão diferentes.
Nesta Prestação de Contas, ocorre exatamente esta situação, sendo, inclusive, parte
das justificativas trazidas aos autos pela defesa, vejamos:
[...]
Quanto à fonte de recursos “Saúde Recursos Próprios” a divergência
refere-se ao valor de R$ 3.821.959,89 registrado pelo TCEES como
Demais Obrigações Financeiras. Esse montante é constituído de despesas
de exercícios anteriores, despesas de saldos de faturas de energia elétrica e
fornecimento de água em que a despesa estimada no exercício anterior foi
insuficiente, reajustes em contratos de serviços e obras essenciais para a
Municipalidade.
[...]
No que concerne à fonte de recursos “Educação – Outros recursos” a
divergência refere-se ao valor de R$ 5.261.581,13, registrado pelo TCEES
como Demais Obrigações Financeiras.
Esse montante trata-se de despesas de exercícios anteriores, despesas de
ressarcimento de servidores cedidos, sobre os quais não havia conhecimento
do montante a ser devolvido devido ao atraso no tramite processual por parte
dos órgãos de origem, saldos de faturas de energia elétrica e fornecimento de
água em que a despesa estimada no exercício anterior foi insuficiente,
reajustes de obras.
Quanto à fonte de recursos “Demais Vinculados” a divergência refere-se
ao valor de R$ 2.505.351,09, registrado pelo TCEES como Demais
Obrigações Financeiras. Esse montante trata-se de despesas de exercícios
anteriores despesas de reajustes de obras que são apuradas após
apresentação das mesmas, ou seja, tratam-se de compromissos
reconhecidos após o encerramento do exercício. Ainda foi encontrada a
diferença de R$ 500.847,93 referente a divergência entre o valor de TCEES
lançou na Tabela 26 e o apresentado em nossos demonstrativos.
Com relação à fonte de recursos “Não Vinculadas” a divergência referese ao valor de R$ 22.375.403,79 registrado pelo TCEES como Demais
Obrigações Financeiras e ao valor de R$ 17.745.059,18, referente ao Ativo
Financeiro da conta contábil 113510800000 – Conta Especial
Precatórios.

Tenho convencimento da correção empregada pelo corpo técnico na elaboração da
Planilha 26 do Relatório Técnico 550/20189, todavia, também tenho convencimento
de que aqueles números, neste caso, divergirão sobremaneira do resultado
financeiro apurado no Balanço Patrimonial, em virtude da técnica contábil de
aferição de um número e de outro.

9

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
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É possível questionar a ausência de registro das despesas insertas na coluna
Demais Obrigações Financeiras, no exercício de 2017, mas uma vez verificado o
seu não registro no exercício imperioso reconhecer que elas não comporão o
resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial, embora possam/devam
compor a apuração da disponibilidade líquida de caixa, como neste caso.
Também, no Quadro Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no
Balanço Patrimonial, constante do arquivo BALPAT-Original (doc. Eletrônico 003)
desta Prestação de contas é possível verificar as seguintes afirmações da defesa,
como se demonstra a seguir:
Quanto à fonte de recursos “Educação Fundeb 40%” não também não foi
encontrada nenhuma divergência, o valor apresentado através do BALPAT é
de R$ 178.425,83 conforme a Tabela 26 do TCEES.
Em relação à fonte de recursos “Educação Recursos programas federais” não
foi também encontrada nenhuma divergência, dado que o valor apresentado
através do BALPAT é de R$ -1.220.160,51, se se considerar a composição
das fontes de recursos 1.107 – Recursos do FNDE e 1.119 – Recursos do
FNDE (Salário – Educação) conforme foi feito na Tabela 26 do TCEES.
Código

Fonte de Recursos

Exercício Atual

107

Recursos do FNDE

1.666.524,45

109

Recursos do FNDE – Salário Educação

- 2.886.684,96

Total Educação – Recursos programas federais

- 1.220.160,51

[...]
Salienta-se ainda que o valor apresentado através do BALPAT é a
composição das fontes de recursos 1.108 – Recursos de Convênios
destinados a programas de Educação e 1.199 – Demais recursos cuja
aplicação esteja vinculada a função Educação conforme foi feito na Tabela 26
do TCEES.
Código

Fonte de Recursos

108

Recursos
Educação

199

Demais Recursos Vinculados
a Educação

- 898.704,03

Total Educação – Outros Recursos
BALPAT

1.757.048,85

de

Exercício Atual
Convênios

2.655.752,88

Estas afirmações podem ser verificadas no quadro de superávit/déficit:
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Por fim, registro que não consta, nas análises relatadas pela unidade técnica
manifestação sobre a afirmação da defesa de que um valor de R$ 236.959,23
lançado na coluna RP Líq. Exerc. Ant da tabela 26, na fonte “Educação Fundeb
60%, elaborada por este TCEES não existe. Neste caso, por se tratar de valor de
pequena monta, em nome da celeridade processual e do princípio da presunção da
boa-fé, sou pelo acatamento do argumento da defesa.
Ante todo o exposto, voto pelo acolhimento das justificativas trazidas aos autos e,
por consequência, pelo afastamento deste achado.
2.3.4. INSCRIÇÃO

DE

RESTOS

A

PAGAR

NÃO

PROCESSADOS

SEM

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (ITEM 7.6.2 DO RT 550/2018)
Inobservância ao artigo 55, III, b, 3, da Lei Complementar 101/2000
O

Relatório

Técnico

550/2018

aponta

que,

consoante

Demonstrativo

da

Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Anexo 5 do RGF, em 2017 não foi
observado o limite de inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder
Executivo.
Em suas justificativas iniciais o gestor alega “que parte dos restos a pagar não
processados inscritos no exercício de 2017 foram cancelados no exercício de 2018,
considerando que os mesmos não tiveram sua despesa realizada, totalizando o
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montante de diversas fontes totalizando no valor de R$ 13.629.045,07”.
Em sede de sustentação oral reafirmou os argumentos apresentados inicialmente e
aduziu que “mesmo após a realização de despesas de exercícios anteriores e dos
restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira, no exercício de
2018 todas as fontes de recursos apresentaram disponibilidade de caixa.
Ao se debruçar sobre as justificativas a unidade técnica opina pela manutenção do
indicativo de irregularidade. Para tanto, aduz que o setor público deve reconhecer a
despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do empenho e por isso,
não é possível considerar para o exercício 2017 os cancelamentos ocorridos em
2018. Considera também que mesmo que fossem considerados, ainda assim as
fontes Saúde recursos próprios, Educação recursos programas federais, Educação
outros recursos e não vinculadas continuariam com disponibilidade líquida de caixa
negativa e ressalta a inexistência de insuficiência na fonte de recursos não
vinculadas para fazer frente às obrigações nela contraídas.
Entende também a unidade técnica que “a presente irregularidade não guarda
relação com falha de natureza formal ou de meros dados informativos, sendo
prudente reforçar que as contas em análise apresentam déficits em diversas fontes
de recurso, sendo temerário assegurar o equilíbrio das finanças do município”.
Pois bem.
Verifico que assiste razão à área técnica quando afirma, em sua Instrução Técnica
Conclusiva 2798/2019-4, que mesmo que fosse considerado o cancelamento de
restos a pagar não processados em 2018, ainda assim as fontes Saúde recursos
próprios, Educação recursos programas federais, Educação outros recursos e Não
vinculadas continuariam com disponibilidade líquida de caixa negativa e a fonte de
recursos não vinculados não teria saldo suficiente para fazer frente a tal
indisponibilidade, em cuja fonte também se apurou insuficiência financeira. Portanto,
confirmado está a insuficiência financeira apurada nestes autos, pelo corpo técnico
deste Tribunal de Contas.
Destaco que a presente prestação de contas anual se refere ao primeiro ano do
mandato para prefeito do Município da Serra, resultante do sufrágio de 2016.
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Neste sentido cabe trazer a estes autos, extrato de voto condutor à unanimidade, do
Parecer Prévio 090/2019,

proferido pelo ilustre Conselheiro Domingos Augusto

Taufner ao examinar as contas relativas ao exercício de 2017 do Município de
Ibitirama, no qual defende que “o objetivo do art. 55 é dar transparência ao montante
das disponibilidades de caixa e dos Restos a Pagar de despesas não liquidados
inscritos, sendo uma importante ferramenta de gestão a cada final de exercício, e
assim evidenciar o cumprimento do art. 42 da LRF ao final do mandato do gestor” e
que “eventuais desequilíbrios que sejam justificados ou que representem um valor
de pouca relevância não tem o condão de provocar a rejeição das contas do
mandatário, ou seja, a análise de possíveis desequilíbrios existentes entre os
exercícios de um mesmo mandato deve ser feita e deve ser aplicada a punição
devida. Entretanto, não cabe ter o mesmo rigor da análise das contas em fim de
mandato”, vejamos:
Parecer Prévio 0090/209-4-Segunda Câmara
[...]
Com relação à inaplicabilidade do art. 55 da LRF como norma limitadora das
inscrições de restos a pagar não processados, a Equipe Técnica se filia à
corrente de que mesmo com o veto presidencial os gestores deverão
observar a regra insculpida no aludido artigo 55, III, b, da LRF, constatando
ter sido infringindo o disposto no referido artigo.
Nesse sentido, retomo entendimento que já manifestei sobre esse tema, a
saber o proferido no voto processo TC 3954/2016, quando rememoro a base
10
normativa expressa no artigo 55 da Lei Complementar Federal 101/2000
(LRF) que impõe em seu comando a exigir que seja elaborado um
relatório contendo o montante das disponibilidades de caixa e as
inscrições em restos a pagar.
Para melhor compreensão, trago o entendimento sobre o Demonstrativo da
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Anexo 5 do Manual de
Demonstrativo Ficais - MDF 8 ª Edição, que no seu texto dispõe o seguinte:
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar é parte integrante do Relatório de Gestão
Fiscal e visa dar transparência ao equilíbrio entre a
geração de obrigações de despesa e a disponibilidade de
11
caixa , bem como ao equilíbrio ente a inscrição em restos
12
a pagar não processados e a indisponibilidade de caixa

10

Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados;
11
12

LRF, art. 42.
LRF, art. 55, inciso III, alíneas “a” e “b”.
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Pelo que se depreende da leitura no disposto acima, o objetivo do art. 55 é
dar transparência ao montante das disponibilidades de caixa e dos Restos a
Pagar de despesas não liquidados inscritos, sendo uma importante
ferramenta de gestão a cada final de exercício, e assim evidenciar o
cumprimento do art. 42 da LRF ao final do mandato do gestor. Uma exigência
que permite à sociedade e aos órgãos de controle o acompanhamento de
maneira mais concomitante a evolução fiscal no decorrer do mandato e
proporcionar medidas que corrija desvios e riscos capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas.
Vejamos a disposição que traz o MDF sobre isso:
Esse demonstrativo possibilita também a verificação do
cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no último
ano de mandato da gestão administrativo-financeira de
cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja
suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as
obrigações de despesas contraídas. Essa verificação se
dá pelo confronto das obrigações contraídas com a
disponibilidade de caixa existente.
Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar
aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato, a
LRF estabelece que se previnem riscos e se corrigem
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
13
públicas , o que impõe que ajustes devam ser
observados no decorrer de todo o mandato, de forma
que as receitas não sejam superestimadas, nem haja
acúmulo excessivo e passivos financeiros.

Diferente do que impõe o artigo 42 da LRF, que veda contrair obrigações de
despesa, sem a respectiva disponibilidade financeira:
Seção VI
Dos Restos a Pagar
Art. 41. (VETADO)
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no
art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato,
contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade
de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício.

Depreende-se que eventuais desequilíbrios que sejam justificados ou que
representem um valor de pouca relevância não tem o condão de provocar a
rejeição das contas do mandatário, ou seja, a análise de possíveis
desequilíbrios existentes entre os exercícios de um mesmo mandato deve ser
feita e deve ser aplicada a punição devida. Entretanto, não cabe ter o
mesmo rigor da análise das contas em fim de mandato.
Cabe mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, prevê no § 1º, de seu art. 1º, a necessidade de obediência aos limites e
condições da inscrição de Restos a Pagar como um pressuposto de
responsabilidade fiscal. O artigo 55 da LRF exige a elaboração de relatório
contendo o montante das disponibilidades de caixa e as inscrições em restos
a pagar - foi evidenciada no anexo 5 do RGF, tal medida visa a boa gestão
fiscal a fim de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, diferente do que determina o art. 42 da mesma Lei.
13

LRF, art. 1º, § 1º
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Nesse sentido, considerando ter o gestor cumprido com os limites legais e
constitucionais, divirjo do entendimento técnico e ministerial, afasto
irregularidade.

Também neste sentido foi proferido voto no Processo TC 4007/2018 – Prestação de
Contas Anual de Ibatiba. Em ambos os processos votei acompanhado o relator por
me alinhar com tal entendimento.
No caso em análise é bem verdade que a inscrição em restos a pagar sem suficiente
saldo financeiro é expressiva. Todavia, cabe ressaltar que ao final do exercício de
2016, último ano de mandato que antecedeu a este exercício, a totalização das
fontes que apresentavam insuficiência financeira em 31 de dezembro, totalizava
R$ 86.004.821,8614.
Em contrapartida, em 2017, exercício ora apreciado, a totalização das fontes que
apresentam insuficiência financeira em 31 de dezembro, totaliza R$ 40.510.792,97,
representando uma redução de mais de 47% no montante da indisponibilidade.

Identificação dos recursos

Disp. de caixa bruta

Dispon. Líquida antes
do RP não liquid.

RP não Liq.

Dispon. Líquida

Saúde - Recursos próprios

1.094.668,01

-4.089.821,65

6.064.249,11

-13.976.030,65

Educação - Recursos próprios - MDE

10.676.612,21

470.442,22

1.708.341,94

-1.237.899,72

Educação – FUNDEB 40%

361.207,02

178.425,83

0

178.425,83

Educação - Recursos programas federais

1.907.166,08

-758.247,21

461.913,30

-1.220.160,51

Educação - Outros recursos

3.203.090,96

-3.060.405,18

444.127,10

-3.504.532,28

Não vinculadas

26.128.142,46

-11.730.470,25

9.020.125,39

-20.750.595,64

Total

43.370.886,74

-18.990.076,24

17.698.756,84

-40.510.792,97

Ademais, verifico que, como afirmado pela defesa, em 2018 houve a regularização
dos saldos financeiros das fontes, conforme se observa na prestação de contas
anual do exercício 2018 (TC 8711/2019), mais especificamente no Relatório Técnico
00816/2019-5, inserto naqueles autos, que em seu item 7.4, subitem 7.4. 1 faz
consignar que “foi observado o limite de inscrição de restos a pagar não
processados pelo Poder Executivo”.
Somada todas essas condicionantes, considerando que embora, no exercício
14

Neste montante não está sendo considerado o cancelamento de restos a pagar realizado em 2017.
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de 2017 tenha se confirmado a assunção de obrigações sem recursos suficientes,
este não é um exercício de final de mandato antes, que a exigência de elaboração
do anexo 5 do relatório de gestão fiscal

visa permitir a correção dos desvios

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, considerando que a análise
histórica das contas municipais nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 revelam que
foram adotadas medidas para correção da desconformidade legal e considerando,
por fim, o fato da gestão como um todo ter cumprido com os limites de despesas
legais, mantenho a irregularidade, mas no campo da ressalva, que por si só
não macula as contas, divergindo assim da área técnica e do Ministério Público
de Contas.
2.3.5. REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO (ITEM 7.6.3DO RT
550/2018)
Segundo o Relatório Técnico 550/2018, foi verificado nas prestações de contas
bimestrais de 2018 o empenho em despesas de exercícios anteriores em um
montante de R$ 37.186.482,27, distribuído em diversas fontes, que representa
3,35% das despesas empenhadas, em 2017, e que as despesas empenhadas à
conta de exercícios anteriores, nos meses de janeiro a abril de 2018, antes da
remessa das presentes contas a este Tribunal, em 27/4/2018, totalizaram

R$

28.050.032,48, sendo que o cômputo dessas despesas, na aferição da
disponibilidade de caixa líquida, evidenciada no anexo 5 do RGF, foi
determinante, refletindo na apuração do artigo 55 da LRF.
Em suas justificativas o responsável, sustenta que os empenhos emitidos à conta de
despesas de exercícios anteriores foram primordiais para a continuidade do serviço
público. Que se tratam de empenhos registrados para ressarcimento de servidores
cedidos, sobre os quais não havia conhecimento do montante a ser devolvido
devido ao atraso no tramite processual por parte dos órgãos de origem e, que os
empenhos registrados como Outras Despesas Correntes referem-se a saldos de
faturas

de

energia

elétrica e fornecimento de água em que a despesa

estimada no exercício anterior

foi

insuficiente,

reajustes

em contratos de

serviços essenciais para a municipalidade. Alega ainda que empenhos
como

Investimentos

foram

registrados

de reajustes de medições de obras que são
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apuradas

após apresentação das mesmas, ou seja, tratam-se de compromissos

reconhecidos após o encerramento do exercício.
Em sede de sustentação oral suscita ilegitimidade passiva em relação a este item,
em razão da desconcentração administrativa promovida no Município da Serra e
afirma que que as despesas realizadas não foram contraídas pelo Prefeito, mas pelo
Secretário da respectiva pasta. Aduz que “o Prefeito Municipal exerceu o seu papel
de controle, orientando e editando normas municipais no sentido de que toda a
legislação pertinente fosse observada na ordenação de despesas ...” e faz juntar o
Decreto Municipal nº 1747/2017, que disciplina o encerramento do exercício
financeiro de 2017 em consonância com a Lei Complementar nº 101/2000.
A defesa aduz ainda que a dotação orçamentária ”despesas de exercícios
anteriores” está devidamente autorizada na LOA e ressalta que “durante a execução
do orçamento, a LOA pode sofrer alterações sempre que for constatada a
necessidade de aumentar a verba de determinadas ações ou de incluir ação ou
despesa não prevista inicialmente, por meio de créditos adicionais.
A área técnica refuta os argumentos iniciais da defesa aduzindo que, em 2018,
houve um aumento de R$ 22.626.805,28 correspondendo a 133,22% da dotação
incialmente fixada para cobertura das despesas de exercícios anteriores e entende
ser este indicativo de ausência de planejamento para pagamento do montante
referende a despesas de exercícios anteriores. Considera que a defesa não
esclareceu as fontes de recursos que suportaram as despesas de exercícios
anteriores e se os recursos foram utilizados respeitando a sua vinculação à
finalidade específica. Afirma que as despesas foram
seja, os

servidores cedidos

fornecimento

de

prestaram

energia elétrica,

seus

de água,

executadas em
serviços, os

telefonia e

2017, ou

serviços

outros,

de

todos de

natureza continuada foram executados em 2017, sem que tenha havido o
prévio empenho por parte do Poder Executivo.
Pois bem.
Ressalto mais uma vez que embora as contas sejam prestadas anualmente e devam
ser avaliadas anualmente, a apreciação das mesmas precisa considerar os aspectos
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intertemporais. Não à-toa uma das características da informação contábil é a
comparabilidade. Segundo as a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL:
3.24 A informação sobre a situação patrimonial da entidade, o desempenho,
os fluxos de caixa, a conformidade com os orçamentos aprovados ou com
outra legislação relevante ou com os demais regulamentos relacionados à
captação e à utilização dos recursos, o desempenho da prestação de
serviços e os seus planos futuros, é necessária para fins de prestação de
contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. A utilidade
de tal informação é aprimorada se puder ser comparada com, por
exemplo:
(a) informações financeiras e não financeiras prospectivas
anteriormente apresentadas para aquele exercício ou data do
relatório;
(b) informação similar sobre a mesma entidade referente a algum
outro exercício ou a algum outro momento no tempo; e
(c) informação similar sobre outras entidades (por exemplo, entidades
do setor público prestando serviços semelhantes em jurisdições
distintas) para o mesmo exercício.
3.25 A aplicação consistente dos princípios contábeis, das políticas e da base
de elaboração para as informações financeiras e não financeiras prospectivas
aprimora a utilidade de qualquer comparação entre os resultados projetados e
os reais. A comparabilidade com outras entidades pode ser menos
significativa para as explicações da percepção ou opinião dos gestores
acerca de fatores relacionados ao desempenho atual da entidade.

Verifico que in casu, a alegação da defesa de que os empenhos emitidos a conta de
despesas de exercícios anteriores no exercício de 2018 foram primordiais para a
continuidade do serviço público e que despesas reconhecidas em exercícios
posteriores sempre ocorrem em razão da manutenção de serviços contínuos e
demais vicissitudes a que está sujeita a Administração Pública.
Assim, tendo por base a norma de contabilidade e a afirmação da defesa, julgo
necessário perquirir comportamento desta rubrica nas prestações de contas do
Município da Serra mais recentes em que houve avaliação desta matéria pelo corpo
técnico. Neste sentido verifiquei as PCAs mais recentes em que houve a avaliação
da disponibilidade líquida (exercícios de 2016, 2017 e 2018). Tomando como base a
apuração pelo TCEES da disponibilidade Líquida de Caixa e utilizando os mesmos
parâmetros de comparação, observa-se nas referidas a seguinte evolução a partir de
2016:
Demais
Exercício Obrigações
Financeiras

Restos a pagar não Disponibilidade líquida após Fonte
liquidados
a inscrição dos RPN
´Processo
TC
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2016

54.140.163,43

28.196.406,41

2017

34.731.077,70

31.061.833,74

-36.696.403,97

5186/2017

005/2018

8.568.303,81
3717/2018
550/2018
79.789.646,12
2018
19.459.389,81
50.669.392,20
8711/2019
816/2019
Nota: Apurações realizadas pelo corpo técnico da disponibilidade líquida de caixa e restos pagar
(anexo 5 do RGF) o subtotal, antes do RPPS

Do quadro acima e tomando como base o exercício de 2016, observa-se que nos
dois exercícios seguintes:


ocorreu redução

no montante de despesas coluna

“Demais obrigações

financeiras”, ou seja, no total de despesas de exercícios anteriores
empenhadas em exercícios subsequentes ao que pertencem;


A disponibilidade líquida de caixa após a inscrição dos Restos a Pagar Não
Processados, em 2016 era negativa e, no exercício de 2018, subsequente a
este que ora se aprecia, é mais que suficiente para arcar com tais despesas.

Observa-se, portanto, nos documentos contábeis do Município da Serra indícios de
que há medidas sendo adotadas e produzindo efeitos para corrigir as
desconformidades detectadas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida, mas divirjo da área
técnica e do Ministério Público para entender que neste caso concreto, dado a
evidencia de adoção de gestão sobre tal desconformidade, promovendo ajustes para
evitar o desequilíbrio das contas públicas, não deva macular estas contas, mas
tão somente ressalvá-la.
2.3.6. AUSÊNCIA DE REPASSE DE APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA
DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS (ITEM 2.1 DO RT 141/2019)
Neste item o Relatório Técnico 141/2019 aponta que foi verificado ausência de
equilíbrio financeiro no exercício de 2017, decorrente da diferença entre receitas
arrecadadas e despesas empenhadas, revelando a necessidade de aporte
financeiro por parte do Tesouro Municipal, que segundo afirma, não foi realizado
pelo Executivo Municipal, infringindo o princípio constitucional do equilíbrio financeiro
e atuarial do RPPS e conclui pela existência de déficit financeiro no montante de R$
21.988.238,04.
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Em suas justificativas iniciais o responsável alega que os repasses financeiros feitos
ao Instituto correspondem, rigorosamente, ao que prescreve a legislação pertinente.
Afirma que, em virtude da complexidade dos cálculos atuariais não poderia, por sua
vontade, realizar aportes sem seguir o plano de
formulado

pelo

profissional

amortização

atuarial

especializado. Argumenta ainda, que não poderia

ser responsabilizado por eventual falha na provisionamento calculado pelo
profissional que formulou o plano de amortização sendo, ademais, vedado ao
Prefeito realizar aportes como mera manifestação de vontade.
Em sede de sustentação oral o responsável reafirma sua defesa inicial e afirma que
no ano de 2019 foi realizado novo cálculo atuarial e proposto novo plano de
equacionamento do déficit atuarial do regime Próprio de Previdência da Serra que
resultou na edição da Lei Municipal 5141/2019 que aumentou a contribuição
Patronal e a alíquota suplementar, resultando no ano de 2020 em aumento do
repasse previdenciário da ordem de 32 milhões.
A unidade técnica refutou os argumentos da defesa. Incialmente esclareceu que o
tema tratado neste item é o déficit financeiro que conforme afirma: “é o valor da
insuficiência financeira de um período, apurada por meio do confronto entre o fluxo
das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro, não
necessitando de cálculos atuariais para sua apuração. A unidade técnica, em sua
Instrução Técnica Conclusiva afirma o seguinte:
[...]
Verifica-se na redação anterior, alterada pela Lei Municipal 4.103/2013, que
o regime próprio de previdência possuía dois fundos, o previdenciário, de
capitalização para o custeio dos benefícios, e o financeiro, cujos recursos
necessários ao pagamento dos benefícios seriam repassados pelos
Poderes Executivo e Legislativo. Estes fundos foram criados em 2005 e
perduraram até o final do exercício de 2013. A partir de então foram
unificados, permanecendo como objetivo a capitalização para o custeio dos
benefícios.
Embora tenha ocorrido a unificação dos fundos, a unidade gestora,
conforme apontado no RT 141/2019, não constituiu reservas mínimas
suficientes para a cobertura de provisões de benefícios concedidos,
conforme registro na conta contábil 227210300 – ‘Provisões de Benefícios
Concedidos’, impossibilitando a utilização de rendimentos de
aplicações financeiras nas operações do Instituto de Previdência de
Serra-IPS.
Desta forma, entende-se que a receita patrimonial de valores
mobiliários, no valor de R$ 33.351.800,49, deve ser deduzida do
montante das receitas correntes, uma vez que o regime próprio
apresenta desequilíbrio atuarial, necessitando da utilização da receita
patrimonial de valores mobiliários para cobertura deste déficit,
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constituindo um recurso a ser capitalizado para o pagamento de
benefício previdenciário futuro, em garantia ao equilíbrio atuarial do
RPPS. (g.n.)
Conclui-se que, ao deixar de solicitar/realizar repasse financeiro para a
cobertura do déficit financeiro do RPPS, o gestor utilizou-se indevidamente
de recursos previdenciários, prejudicando o equilíbrio financeiro e atuarial
do IPS.
Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade
apontado no item 2.1 do RT 141/2019.

Ao analisar os argumentos trazidos na sustentação oral a unidade técnica volta a se
posicionar na Manifestação Técnica de Defesa Oral 0018/2020-6, como segue:
Das argumentações e documentos apresentados, verifica-se que a defesa
indica certa confusão com o cerne do ponto de controle abordado neste item,
uma vez que a defesa se correlaciona à propositura de legislação destinada à
revisão de alíquotas previdenciárias e não à ausência de repasse para a
cobertura do déficit financeiro questionado na inicial.
O defendente acrescenta nesta fase processual a informação de que “no ano
de 2019, por iniciativa do Prefeito Municipal foi realizado novo cálculo atuarial
e proposto novo plano de equacionamento do déficit atuarial do Regime
Próprio de Previdência da Serra”. Aliado a isso, aduz o gestor que enviou à
Câmara Municipal um projeto de Lei, culminando na edição da Lei 5141/2019,
a fim de aumentar as alíquotas patronal normal e suplementar, “que resultará
no ano de 2020 em um aumento do repasse previdenciário da ordem de 32
milhões de reais”. Reforça, ainda, que a “aprovação do novo plano de custeio
[...] demonstra o compromisso do gestor com o equilíbrio financeiro e atuarial
do regime próprio de previdência serrano, que recebera o maior aumento de
repasse de sua história”.
De toda sorte, há de se considerar que tais providências poderão refletir
positivamente no equilíbrio financeiro do RPPS, entretanto, no exercício
de 2017, constata-se que não foi realizado aporte para cobertura do
déficit financeiro apurado, culminando em utilização indevida dos
recursos provenientes da receita patrimonial de valores mobiliários, a
qual deveria constituir fundo de capitalização para pagamento de
benefícios futuros, garantindo, assim, o equilíbrio atuarial do RPPS.[g.n.]
Assim, considerando que as justificativas e documentos apresentados não
foram suficientes para comprovar a realização de aporte financeiro ao
RPPS pelo Poder Executivo, sugere-se manter o indicativo de irregularidade
apontado no item 2.1 do RT 141/2019.

Pois bem.
Observo que o apontamento diz respeito a déficit financeiro apurado na Prestação
de Contas do Regime Próprio de Previdência do Município de Serra, sendo atribuído
tal déficit a ausência de aporte financeiro por parte do Executivo Municipal para fazer
frente às despesas não cobertas pela receita arrecadada.
É bem verdade que o § 1º, do art. 2º, da Lei 9.717/1998, disciplina que o Município
é responsável pela cobertura

das

insuficiências

financeiras

do

respectivo

RPPS, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.
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Da mesma forma o
que

as

art.

26, da

Portaria

MPS

403/2008, também

determina

eventuais insuficiências financeiras para o pagamento dos benefícios

previstos no Plano de Benefícios são de responsabilidade do tesouro municipal.
Todavia, também é verdade que a arrecadação e gestão de recursos e fundos
previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios é
atribuição da unidade gestora do Regime Próprio, nos termos do § 1º do art. 10 da
Portaria MPS 403/2008.
Neste sentido, ressalto que no momento em que faço este voto, está em
processamento neste Plenário o julgamento do processo TC 08981/2018-2,
prestação de contas anual do exercício de 2017, do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra – IPS. Naqueles autos, em que houve citação dos
gestores por esta mesma irregularidade, ao analisar as justificativas apresentadas
pela gestão, a unidade técnica responsável, assim faz consignar na Instrução
Técnica Conclusiva:
[...]
Portanto, ocorreu déficit financeiro no RPPS e os Defendentes
deixaram de solicitar de solicitar ao Chefe do Poder Executivo o
repasse financeiro para a cobertura do déficit financeiro do RPPS,
utilizando-se indevidamente de recursos previdenciários, prejudicando o
equilíbrio financeiro e atuarial do IPS.[g.n.]

Então, ante a existência de unidade gestora do RPPS no Município de Serra com
atribuições claramente definidas em Lei e considerando que o Chefe do Poder
Executivo não foi informado da existência de déficit financeiro tampouco requerido
pela gestão do regime próprio o repasse ora debatido, entendo não ser possível
atribuir a ele, Chefe do Executivo Municipal, a responsabilidade pelo não repasse do
recurso devido no exercício de 2017.
Entendo que deve ser considerado também a ação positiva do Prefeito Municipal,
narrada em sua defesa que consistiu em determinar a revisão do plano atuarial e na
edição da Lei Municipal 5141/2019 que alterou a Lei 2818/2005 majorando as
contribuições previdenciárias e que segundo a manifestação técnica de Defesa Oral
018/2020 “há de se considerar que tais providências poderão refletir
positivamente no equilíbrio financeiro do RPPS, entretanto, no exercício de
2017 ...”.
Por tudo isso, entendo que a presente irregularidade não deve macular as contas
do Chefe do Executivo, neste exercício.
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Todavia, dada a ausência de repasse do aporte para suportar o déficit financeiro
entendo que deva ser determinado ao atual Chefe do Executivo Municipal ou quem
vier a lhe suceder para que adote as medidas necessárias para que o Município
recomponha ao RPPS o montante dos recursos devidos e não repassados
referentes a aporte para cobrir o déficit financeiro tratado no item 2.1 do RT
141/2019 e 317 da Instrução Técnica Conclusiva.
Ante o exposto, acompanhando parcialmente a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta
de Parecer Prévio que submeto à consideração.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

1. PARECER PRÉVIO TC-024/2021-1
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. RECOMENDAR ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS
das contas do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal de
Serra, no exercício de 2017, nos termos do art. 80, II, da Lei Complementar n.º
621/2012 c/c o art. 132, inciso II, do Regimento Interno.
1.2. DETERMINAR ao atual Chefe do Executivo do Município de Serra ou a quem
lhe suceder para que:
1.2.1. adote as medidas necessárias para que o Município
recomponha ao RPPS

o

montante dos recursos devidos e não

repassados referentes a aporte para cobrir o déficit financeiro tratado
no item 2.1 do RT 141/2019 e 317 da Instrução Técnica Conclusiva e
2.2.6 deste voto.
1.3. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
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2. Por maioria, pelo voto de desempate da Presidência, que acompanhou o relator,
vencidos os conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Coelho do
Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, que acompanharam os pareceres técnico e
ministerial
3. Data da Sessão: 06/04/2021 - 15ª Sessão Ordinária do Plenário
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (presidente), Sérgio
Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
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