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Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco, referente ao exercício de 2017, sob a
responsabilidade do senhor Alencar Marim, Prefeito Municipal.
Em face do descumprimento do prazo previsto no artigo 76, parágrafo 1º da Lei
Complementar 621/2012 e o desatendimento ao Termo de Notificação Eletrônico, foi
o responsável devidamente notificado para que encaminhasse a prestação de
contas anual (Instrução Técnica Inicial 184/2018 – doc. 02 e Decisão SEGEX
171/2018 – doc. 03).
Face ao desatendimento ao Termo de Notificação 221/2018, foi elaborada a
Instrução Técnica Inicial 378/2018 (doc. 13), pela citação do responsável para que
prestasse os esclarecimentos e notificação para que encaminhasse a prestação de
contas anual, ambos no prazo de 15 (quinze) dias, o que foi realizado na Decisão
SEGEX 391/2018 (doc.14).
A Prestação de Contas foi apresentada (docs. 19 a 71) e o NCE – Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia elaborou o Relatório Técnico
473/2018 (doc. 85) onde constam indícios de irregularidades, as quais foram
apontadas na Instrução Técnica Inicial 588/2018 (doc. 86) com sugestão de
citação do responsável, o que foi implementado na Decisão Segex 568/2018 (doc.
87):
Descrição do achado
2.1 – Descumprimento do prazo de envio da Prestação de Contas. ,
passível de sanção por multa nos termos do art. 135 da LC 621/12
4.3.2.1 – Inconsistência na movimentação financeira dos valores
recebidos a título de compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural.
6.1 – 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).
6.2 – Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das
contas públicas.
6.3 – Ausência de medidas legais para instituição do Fundo
Municipal de Saúde como unidade gestora.
6.4 – Não recolhimento das contribuições previdenciárias do ente e
retidas de servidores.
6.5 – Ausência de medidas legais para implementação do plano de
amortização do déficit atuarial do RPPS.
6.6 - Cancelamento de restos a pagar processados, bem como
ausência de cópias dos atos que autorizaram os cancelamentos de
restos a pagar processados e não processados.
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7.1.1 – Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal –
Poder Executivo.
7.4.1 –Inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira suficiente.
9 – Transferência de recursos ao Poder Legislativo acima do limite
constitucional.
11.1 – Ausência de encaminhamento dos relatórios do controle
interno e do pronunciamento do Chefe do Executivo.

Alencar Marin
Alencar Marin
Alencar Marin
Alencar Marin

Em seguida, o responsável apresentou Defesa/Justificativas 312/2019 - doc. 95 e
Peças Complementares – docs.96 a 135).
A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º da Resolução TC
297/2016, os autos foram encaminhados à SecexPrevidência para instrução
(Despacho 5022/2019 – doc. 139).
Assim, foi elaborado o Relatório Técnico 102/2019 (doc. 140), onde constam
indícios de irregularidades, as quais foram apontadas na Instrução Técnica
Inicial 205/2019 (doc. 142) com sugestão de citação do responsável, o que foi
implementado na Decisão Segex 195/2019 (doc. 143):
“(...) Prefeito: ALENCAR MARIM
2.1 – AUSÊNCIA DE REPASSE TEMPESTIVO DE APORTE FINANCEIRO
PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS
Base Legal: art. 2º, § 1º, da Lei Federal 9.717/1998; art. 76 e 86 da Lei
Complementar Municipal 001/2002; e, art. 26 da Portaria MPS 403/2008.
2.2 – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS EM
ATRASO
Base Legal: arts. 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição da
República; art. 1º da Lei Federal 9.717/1998; art. 67, alínea ‘a’, da Lei
Complementar 001/2002; e, art. 5º-A da Portaria MPS 402/2008.
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2.3 – AUSÊNCIA DE LEI/PROPOSTA LEGISLATIVA ESTABELECENDO
PLANO

DE

AMORTIZAÇÃO

PARA

EQUACIONAMENTO

DO

DÉFICIT

ATUARIAL APURADO PELO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL
Base Legal: art. 40, caput, da CRFB; art. 1º da Lei Federal 9.717/1998; art. 69
da LRF; e, arts. 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. (...)”

Em seguida, o responsável apresentou Resposta de Comunicação 285/2019
(doc. 145 e Peças Complementares – docs. 146 a 148).
Conforme

Despacho

26120/2019

(doc.

154),

não

foi

protocolizada

documentação referente ao Termo de Citação 261/2019 (doc. 144).
Desta forma, prolatei a Decisão Monocrática 475/2019 (doc. 156), declarando a
revelia do senhor Alencar Marim.
Foram os autos submetidos à análise da área técnica a qual elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 – doc. 158), opinando pela rejeição das
contas apresentadas, conforme se segue:
“(...) 7 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco, exercício de 2017, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013
e alterações posteriores.
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto
técnico-contábil, opina-se que esta Corte de Contas recomende ao Poder
Legislativo de Barra de São Francisco a REJEIÇÃO da presente Prestação de
Contas Anual, exercício de 2017, de responsabilidade do Sr. Alencar Marim, na
forma do art. 80 da lei complementar 621/12, em função da permanência das
irregularidades dos seguintes itens:
Item 2.2 desta Instrução e 4.3.2.1 do RT 473/2018-4 - Inconsistência na
movimentação financeira dos valores recebidos a título de compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural; Base Legal: artigos 89,
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90, 91, 100, 101, 102, 103 e 105 da Lei 4320/1964; art. 8º da Lei federal
7.990/89 e art. 2º da Lei 10.720/2017 (lei estadual).
Item 2.3 desta Instrução e 6.1 do RT 473/2018 - 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 Legal: artigos 83, 84 e
89 da Lei Federal nº 4.320/64;
Item 2.4 desta Instrução e 6.2 do RT 473/2018 - Apuração de déficit financeiro
evidenciando desequilíbrio das contas públicas; Base Legal: artigo 1º, § 1º,
c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.
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Item 2.5 desta Instrução e 6.3 do RT 473/2018 - Ausência de medidas legais para
a instituição do fundo municipal de saúde como unidade gestora; Base Legal: Art.
14 da lei complementar federal 141/12.
Item 2.6 desta Instrução e 6.4 do RT 473/2018 -

Não recolhimento das

contribuições previdenciárias do ente e retidas de servidores; Base Legal: Art. 195
da CF/1988.
Item 2.7 desta Instrução, 6.5 do RT 473/2018 e 2.3 da ITI 205/2019 - Ausência de
medidas legais para a implementação do plano de amortização do déficit atuarial
do RPPS; Base Legal: art. 40 da Constituição Federal; art. 19 da portaria MPS nº
403/2008.
Item 2.8 desta Instrução e 6.6 do RT 473/2018 - Cancelamento de restos a pagar
processados, bem como ausência de cópias dos atos que autorizaram os
cancelamentos de restos a pagar processados e não processados; Passível de
Ressalva; Base Legal: Artigos. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 A 105 da lei
federal 4320/1964.
Item 2.9 desta Instrução e 7.1.1 do RT 473/2018 - Descumprimento do limite legal
com despesa de pessoal – poder executivo; Base Legal: alínea b, inciso III, do
Artigo 20, 22 e 23 da LC 101/2000.
5.1.2.1

Item 2.10 desta Instrução e 7.4.1 do RT 473/2018 - Inscrição de restos a pagar
não processados sem disponibilidade financeira suficiente (art. 55 da LRF); Base
Legal: art. 55, III, b, 3 da LRF.
Item 2.11 desta Instrução e 9 do RT 473/2018 - Transferências de recursos ao
poder legislativo acima do limite constitucional; Passível de Ressalva; Base Legal:
Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c
art. 29-A, § 2º, da Constituição da República/1988.
Item 3 desta Instrução e 2.1 da ITI 205/2019 - Ausência de repasse tempestivo de
aporte financeiro para cobertura do déficit financeiro do RPPS; Base Legal: art. 2º,
§ 1º, da Lei Federal 9.717/1998; art. 76 e 86 da Lei Complementar Municipal
001/2002; e, art. 26 da Portaria MPS 403/2008.
Item 3 desta Instrução e 2.2 da ITI 205/2019 - Ausência de regularização de
débitos previdenciários em atraso; Base Legal: arts. 37, 40 e 195, inciso I, alínea
“a”, da Constituição da República; art. 1º da Lei Federal 9.717/1998; art. 67, alínea
‘a’, da Lei Complementar 001/2002; e, art. 5º-A da Portaria MPS 402/2008.
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Conforme item 2.1 desta Instrução Técnica, propõe-se ainda a emissão de acórdão
com fins de aplicar sanção por multa ao Sr. Alencar Marim, tendo em vista a
entrega intempestiva desta Prestação de Contas Anual.

O Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo sentido, no Parecer
1122/2020 (doc. 162), da lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira, nos
seguintes termos:

(...) Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a
REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Barra de São Francisco referente ao
exercício de 2017, sob responsabilidade de ALENCAR M ARIM, na forma do art. 80, inciso
III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
2 – seja aplicada multa pecuniária a Alencar Marim, na forma do art. 135, incisos VIII e
IX, da LC n. 621/2012, haja vista que o envio dos dados intempestivamente não saneia a
infração cometida; e
3 – seja formado processo apartado, no tocante ao apontamento descrito no item 2.9 –
Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo da ITC
02189/2019 com a finalidade de aplicar a sanção pecuniária ao responsável, com
espeque no art. 136 da LC n. 621/2012 c/c art. 5°, inciso IV, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/2000 e arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 281 e 390, inciso III, do RITCEES.
(...)”

Em seguida, apresentei o Voto 1929/2020 (doc. 164), ratificando o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público de Contas.
Ato contínuo, tem-se a juntada, pelo responsável, de requerimento de sustentação
oral e juntada de documentos novos (Petição Intercorrente 596/2020 e Peças
Complementares – docs. 167 a 196; Petição Intercorrente 597/2020 e Peças
Complementares – docs. 198 a 213; Memorial - Petição 890/2020 – doc. 217; Notas
Taquigráficas 150/2020 – doc. 222).
Tendo em vista a apresentação tempestiva de sustentação oral, prolatei o Voto
2342/2020 (doc. 215), por tornar sem efeito o Parecer Prévio prolatado na 14ª
Sessão Virtual da 1ª Câmara e por encaminhar os autos à área técnica e Ministério
Público de Contas para análise, sendo acompanhado pelo Colegiado por meio da
Decisão 912/2020 (doc. 216).
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Neste sentido, os autos foram encaminhados ao NPrev – Núcleo de Fiscalização de
Pessoal e Previdência, que elaborou a Manifestação Técnica de Defesa Oral
90/2020 (doc. 227), com a seguinte conclusão:
3. CONCLUSÃO
Considerando a análise procedida face os argumentos tecidos em sede de defesa oral
do Sr. ALENCAR MARIM, Prefeito Municipal, conclui-se opinando, diante do preceituado
1

no art. 319, §1º, inciso IV, da Res. TC 261/2013 , no sentido de que não subsistem
razões fáticas ou jurídicas para que se promovam mudanças nas conclusões
consubstanciadas na ITC 2189/2019-9, de sorte que mantemos e ratificamos o que nela
foi propugnado. Assim, sugere-se o prosseguimento do julgamento do feito, na forma dos
artigos 327 a 329, da Res. TC 261/2013.
Sugere-se aplicação de multa, nos termos art. 135, II da Lei Complementar nº 621/2012
e art. 389, II da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) a ser
dosada pelo relator, ao Sr. ALENCAR MARIM, Prefeito Municipal no exercício de 2017,
por não apresentar documento novo em sustentação oral, conforme § 3° do art. 328 da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) combinado com seu
o §1°.

Os autos foram remetidos ao NContas – Núcleo de Contabilidade, que
exarou a Manifestação Técnica 3037/2020 (doc. 229), com a seguinte
proposta de encaminhamento:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A presente análise pautou-se nos termos da Decisão 912/2020, emanada pelos
Conselheiros desta Corte de Contas, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, bem como da
Decisão Plenária nº 15/2020.
Nesse sentido, foram examinados todos os documentos anexos à defesa, concluindo-se
por não conter nos autos justificativas e documentos suficientes para afastar os
indicativos de irregularidade apontados nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1.1, 7.4.1 e 9 do RT
473/2018.

1

Art. 319. Na fase final da instrução dos processos, constitui formalidade essencial, além do
exame da unidade competente, a elaboração da instrução técnica conclusiva. § 1º A
instrução técnica conclusiva conterá, necessariamente: IV - a conclusão, com a proposta de
encaminhamento.
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E de acordo com a Manifestação Técnica de Defesa Oral 00090/2020-9, elaborada pelo
NPPREV, ficaram mantidas também as irregularidades dos itens 2.1 e 2.2 do RT
102/2019.
Dessa forma, sugere-se que seja mantido o posicionamento no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de
Barra de São Francisco, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. ALENCAR
MARIM, Prefeito Municipal durante o exercício de 2017, conforme dispõem o inciso III,
art. 132, do Regimento Interno e o inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012,
pelos seguintes itens:
Do RT 473/2018:


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 (Item 2.3 da ITC 2189/2019
e 6.1 do RT 473/2018). Base legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64.



APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS
CONTAS PÚBLICAS (Item 2.4 da ITC 2189/2019 e 6.2 do RT 473/2018). Base
legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº
101/2000.



AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A INSTITUIÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE COMO UNIDADE GESTORA (Item 2.5 da ITC
2189/2019 e 6.3 do RT 473/2018). Base legal: art. 14 da Lei Complementar
Federal 141/12. – Passível de ressalva.



NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE E
RETIDAS DE SERVIDORES (Item 2.6 da ITC 2189/2019 e 6.4 do RT 473/2018).
Base legal: Art. 195 da Constituição Federal de 1988.



DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL –
PODER EXECUTIVO (Item 2.9 da ITC 2189/2019 e 7.1.1 do RT 473/2018). Base
legal: alínea b, inciso III, do Artigo 20, 22 e 23 da LC 101/2000.



INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (ART. 55 DA LRF) (Item 2.10 da
ITC 2189/2019 e 7.4.1 do RT 473/2018). Base legal: art. 55, III, b, 3 da LRF.



TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO ACIMA DO
LIMITE CONSTITUCIONAL (Item 2.11 da ITC 2189/2019 e 9 do RT 473/2018).
Base legal: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de
2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da República/1988. – Passível de
ressalva.



TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO ACIMA DO
LIMITE CONSTITUCIONAL (Item 2.11 da ITC 2189/2019 e 9 do RT 473/2018).
Base legal: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de

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

Identificador: 99E5D-81AE5-BA4CC

PARECER PRÉVIO TC- 51/2021
is/fbc

2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da República/1988. – Passível de
ressalva.
Do RT 102/2019:


AUSÊNCIA DE REPASSE TEMPESTIVO DE APORTE FINANCEIRO PARA
COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS (Item 3 da ITC 2189/2019 e
2.1 do RT 102/2019). Base Legal: art. 2º, § 1º, da Lei Federal 9.717/1998; art. 76 e
86 da Lei Complementar Municipal 001/2002; e, art. 26 da Portaria MPS 403/2008



AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS EM
ATRASO (Item 3 da ITC 2189/2019 e 2.2 do RT 102/2019). Base Legal: arts. 37,
40 e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição da República; art. 1º da Lei Federal
9.717/1998; art. 67, alínea ‘a’, da Lei Complementar 001/2002; e, art. 5º-A da
Portaria MPS 402/2008.

Conforme relatado nos itens 2.1, 2.6, 2.7 desta Manifestação Técnica, que sejam
afastadas as inconformidades relativas aos itens 4.3.2.1, 6.5, 6.6 do RT 473/2018, a
seguir registradas, tendo em vista a constatação de sua regularidade:


INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES
RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (Item 2.2 da ITC 2189/2019 e
4.3.2.1 do RT 473/2018). Base legal: artigos 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103 e 105
da Lei 4320/1964; art. 8º da Lei federal 7.990/89 e art. 2º da Lei 10.720/2017 (lei
estadual).



AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (Item 2.7 da ITC 2189/2019
e 6.5 do RT 473/2018). Base legal: Art. 40 da Constituição Federal; Art. 19 da
Portaria MPS nº 403/2008.



CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, BEM COMO
AUSÊNCIA DE CÓPIAS
DOS
ATOS QUE
AUTORIZARAM
OS
CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS (Item 2.8 da ITC 2189/2019 e 6.6 do RT 473/2018). Base legal:
Artigos. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a 105 da Lei Federal 4320/1964.

Por conseguinte, sugere-se:


FORMAR AUTOS APARTADOS, com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos do
Regimento Interno, a fim de que seja aplicada penalidade de multa ao senhor
ALENCAR MARIM, prevista no art. 5º, inciso IV, §§1º e 2º da Lei 10.028/2000, face ao
descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo (Item 7.1.1
do RTC 473/2018).
Quanto à Decisão Plenária nº 15/2020, considerando-se que a repercussão das
questões levantadas no processo referente à ordenação de despesas, TC 3262/2018, já
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foi considerada nestes autos, entende-se desnecessária a promoção de novo
contraditório, conforme explanado no item 4 desta Manifestação Técnica.
Finalmente, registre-se que consta da Manifestação Técnica de Defesa Oral 00090/20209, elaborada pelo NPPREV, a seguinte proposta de encaminhamento:
Sugere-se aplicação de multa, nos termos art. 135, II da Lei Complementar
nº 621/2012 e art. 389, II da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas) a ser dosada pelo relator, ao Sr. ALENCAR MARIM,
Prefeito Municipal no exercício de 2017, por não apresentar documento
novo em sustentação oral, conforme § 3° do art. 328 da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) combinado com seu o
§1°.

O Ministério Público de Contas, no Parecer 2085/2021 (doc. 233), da lavra do
Procurador de Contas Luciano Vieira, reitera o Parecer 1122/2020 (doc. 162),
nos seguintes termos:
Posto isso, o Ministério Público de Contas reitera parecer n. 01122/2020-7 pugnando:
1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a
REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Barra de São Francisco referente ao
exercício de 2017, sob responsabilidade de ALENCAR M ARIM, na forma do art. 80, inciso
III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
2 – seja aplicada multa pecuniária a Alencar Marim, na forma do art. 135, incisos VIII,
IX e XIV, da LC n. 621/2012;
3 – seja formado processo apartado, no tocante ao apontamento descrito no item 2.9 –
Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo da ITC
02189/2019-9 com a finalidade de aplicar a sanção pecuniária ao responsável, com
espeque no art. 136 da LC n. 621/2012 c/c art. 5°, inciso IV, §§ 1° e 2°, da Lei n.
10.028/2000 e arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 281 e 390, inciso III, do RITCEES.

Assim vieram os autos a este Gabinete para emissão de voto.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, verifico que o feito se encontra devidamente instruído,
portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
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A seguir tem-se os indicativos de irregularidade analisados pela área técnica
(Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, Manifestação Técnica de Defesa Oral
90/2020 e Manifestação Técnica 3037/2020) e Ministério Público de Contas
(Pareceres 1122/2020 e 2085/2021).

2.1. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DA PCA (Item
2.1 do RT 473/2018-4 e da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019)
Quanto a este item, ratifico o posicionamento da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 e no Parecer 1122/2020 do
Ministério Público de Contas, abaixo transcritos:
- Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019
“(...)
“(...)

2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE – Termo de Citação 1410/2018

2.1. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DA PCA
(ITEM 2.1 DO RT 473/2018-4)
Base Legal: art. 139, Resolução TC 261/2013
Consta do RT 473/2018-4:
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal, por meio do sistema
CidadES, em 11/07/2018, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, inobservando, portanto, o prazo regimental. Sendo assim, com vistas
ao cumprimento do disposto no art. 122 e o § 2º do art. 123 do RITCEES, o
prazo para emissão do parecer prévio sobre esta prestação de contas
encerra-se em 11/07/2020.
Dessa forma, considerando que a presente prestação de contas foi enviada fora
do prazo legal, sugere-se citar o Sr. Alencar Marin para apresentar suas razões
de justificativas, salientando que a entrega fora do prazo gera a possibilidade de
aplicação de multa conforme o artigo 135, inciso VIII da Lei Complementar
621/2012.

JUSTIFICATIVA:
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Segue abaixo reprodução da justificativa apresentada:
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ANÁLISE:
Das argumentações apresentadas, verifica-se que o gestor responsável atribui o
atraso na entrega da PCA ao atraso em providenciar documentos por parte dos
setores da prefeitura, por razões adversas. Salienta também problemas técnicos,
operacionais e funcionais na execução das atividades do setor, relativos ao
sistema de contabilidade, para elaboração de demonstrativos e relatórios nos
arquivos e layout específicos para encaminhamento ao sistema CidadES.
O artigo 139 da Resolução TC 261 de 04 de junho de 2013 é claro ao dispor que
os processos de prestações de contas deverão ser encaminhados anualmente
até o dia 31 de março do exercício seguinte, salvo disposição legal ou
regulamentar em contrário. Nessa linha, o prazo para envio da prestação de
contas anual, exercício de 2017, do município de Barra de São Francisco,
encerrou-se em 02/04/2018.
Vê-se, portanto, que o município extrapolou em muito o prazo para entrega da
PCA 2017, já que a mesma só foi protocolada em 11/07/18. Verifica-se também
que o atraso se deu por falha da própria gestão, tendo em vista as deficiências
estruturais reportadas.
Registre-se que a forma de envio da PCA é aplicável a todos os jurisdicionados
alcançados pela IN 34/2015, sem exceção.
Desta forma, entendemos que as alegações de defesa são insuficientes e não
merecem prosperar, fato este que nos conduz a opinar pela aplicação de multa
ao Senhor Alencar Marim, pelo descumprimento do prazo de envio da prestação
de contas anual.

- Parecer do Ministério Público de Contas
“(...)
1 – QUESTÕES PRELIMINARES
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A priori, verifica-se o não cumprimento do prazo previsto no art. 139 do
RITCEES2 para o envio da prestação de contas a esse Tribunal (item 2.1 do RT
00473/2018-4), fazendo-se imperiosa a aplicação de multa ao responsável, o
que encontra ressonância no art. 135, incisos VIII e IX, da LC n. 621/2012, que
estabelece:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem
mil reais), ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como
moeda nacional, aos responsáveis por:
[...] VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos e/ou informações que
compõem a prestação de contas;
[...] IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares para remessa ao
Tribunal de Contas de balancetes, balanços, informações, demonstrativos
contábeis ou de quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos
solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o disposto em lei específica;

5.1.2.2

2.2. INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS
VALORES
FINANCEIRA

RECEBIDOS
PELA

A

TÍTULO

EXPLORAÇÃO

DE

DE

COMPENSAÇÃO

PETRÓLEO

E

GÁS

NATURAL (Item 4.3.2.1 do RT 473/2018-4, 2.2 da Instrução Técnica
Conclusiva 2189/2019 e 2.1 da Manifestação Técnica 3037/2020)
Inicialmente, na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica havia
opinado pela manutenção da irregularidade, assim como o Ministério Público, no
Parecer 1122/2020 (reiterado pelo Parecer 2085/2021).
Ocorre que, após análise das razões expostas em sede de sustentação oral, em
conjunto com a documentação acostada aos autos naquela oportunidade, a área
técnica sugere acolher as alegações de defesa e afastar o indicativo de
irregularidade anteriormente apontado.
Desta forma, quanto ao presente item, divirjo do posicionamento do Ministério
Público de Contas e acolho o entendimento técnico exarado na Manifestação
Técnica 3037/2020, nos seguintes termos:
(...) DA ANÁLISE NA ITC:
Consta do RT 473/2018-4:
2

Art. 139. Salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, os processos de prestações de contas deverão ser encaminhados anualmente,
até o dia 31 de março do exercício seguinte.
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Observou-se, do anexo ao balanço patrimonial, que a fonte de recursos 604 –
Royalties do Petróleo, iniciou o exercício com déficit financeiro de R$
2.853.987,91, e também encerrou deficitária, no montante de R$ 248.128,86.
Dos balancetes da execução orçamentária, constatou-se que foram recebidos no
exercício R$ 2.745.688,15 e gastos R$ 1.590.614,76. Todavia, em consulta ao
Termo de Verificação, observa-se o montante de R$ 472.571,39 em conta
corrente, conforme se demonstra:

FONTE
604

SUP. FINANC.
EXERC.
ANTERIOR
(2.853.987,91)

DESPESAS

SALDO FINAL
APURADO

2.745.688,15 1.590.614,76

(1.698.914,52)

RECEITAS

DÉFICIT
FINANCEIRO
ATUAL
(248.128,86)

SALDO EM
CONTA
BANCÁRIA
472.571,39

Da análise das informações acima transcritas, conclui-se que a fonte de recursos
nº 604 deveria encerrar o exercício com déficit financeiro de R$ 1.698.914,52, e
não de apenas R$ - 248.128,86. Além disso, o saldo em conta corrente, no valor
de R$ 472.571,39 é incompatível com a movimentação do exercício.
De igual modo, a fonte de recursos 605 – Royalties do Petróleo, 605, iniciou o
exercício com déficit de R$ 1.204.105,45 e encerrou com superávit de R$
1.098.223,62. Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se que
foram recebidos no exercício R$ 1.754.797,21 e gastos apenas R$ 82.148,38.
Em consulta ao Termo de Verificação, observa-se o montante de R$
1.637.654,89 em conta corrente, como demonstrado:

FONTE
605

SUP. FINANC.
EXERC.
ANTERIOR

RECEITAS

DESPESAS

SALDO
FINAL
APURADO

SUPERÁVIT
FINANCEIRO
ATUAL

SALDO EM CONTA
BANCÁRIA

(1.204.105,45)

1.754.797,21

82.148,38

468.543,38

1.098.223,62

1.637.654,89

Compulsando os dados acima transcritos, observa-se que a fonte de recursos nº
605 deveria encerrar o exercício com superávit financeiro de R$ 468.543,38, e
não R$ 1.098.223,62. Além disso, o saldo em conta corrente deveria ser próximo
ao valor apurado, ou seja R$ 468.543,38, e não de R$ 1.637.654,89. Desse
modo, o saldo em conta corrente, no valor de R$ 1.637.654,89 é incompatível
com a movimentação do exercício.
Por todo o exposto, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar as
justificativas que julgar necessárias.
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JUSTIFICATIVA: Segue abaixo reprodução da justificativa apresentada:
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ANÁLISE:
Apesar das explicações acima expostas, as mesmas não foram capazes de esclarecer o
apontamento, tendo em vista não disporem de documentos comprobatórios que as
sustentem. Portanto, mantêm-se a irregularidade.

DA DEFESA ORAL (Memorial de Defesa, Evento 217):
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ANÁLISE DA DEFESA:
O presente item de irregularidade refere-se à inconsistência na movimentação
dos valores recebidos a título de compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural, indicando discrepância entre os recursos em conta
bancária e o resultado financeiro apurado.
Em resumo das argumentações apresentadas, o gestor alega que os recursos
“foram realizados em total conformidade com o que determina a Lei Federal nº.
7990/89 e Lei Estadual nº. 8308/2006”. Entretanto, confirma a ocorrência da
discrepância de valores, cuja origem “se deve ao fato do saldo advindo do
exercício anterior da fonte de recursos do Royalties Federal (604) e Royalties
Estadual (605), se apresentarem de forma inconsistentes em relação aos demais
demonstrativos contábeis, em especial o balanço patrimonial e saldos de caixa e
equivalentes de caixa”, fazendo referência à documentação anexada à defesa.
Aduz, ainda, que não foi apontada, “em momento algum, utilização indevida dos
recursos dos royalties, ou desvio de finalidade”.
Constam das Peças Complementares 18472 a 18494/2020, documentação de
suporte à defesa.
Ao realizar a análise da movimentação dos recursos dos royalties e encontrar a
discrepância na apuração do resultado financeiro das fontes de recursos 604 e
605, a área técnica questionou a fidedignidade da informação registrada nos
demonstrativos contábeis. Fato confirmado pelo gestor, que, apesar de
reconhecer a impropriedade, reforça que a movimentação financeira ocorrida
nas referidas fontes e a utilização dos recursos observaram a legislação vigente.
Aliado a isso, extrai-se das justificativas encaminhadas anteriormente, que foram
realizados ajustes no exercício de 2017, ratificando, assim, os resultados
financeiros evidenciados no Balanço Patrimonial.
Constata-se dos documentos anexados à defesa que assiste razão ao gestor,
posto que os mesmos corroboram a argumentação de que a incongruência
questionada advém do saldo do exercício anterior (2016), revelando a fragilidade
dos controles por fontes de recursos à época.
Atualizando os cálculos apresentados na inicial, considerando-se a despesa
empenhada nas referidas fontes e os saldos de restos a pagar no término do
exercício, observa-se que o resultado financeiro evidenciado no Balanço
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Patrimonial, o saldo em conta bancária e os saldos de restos a pagar são
congruentes, indicando que foram realizados ajustes em 2017:

Tabela 01: Movimentação de recursos de royalties 2017

Em R$1,00

FONTE

SUP. FINANC.
EXERC.
ANTERIOR
(A)

RECEITAS
(B)

DESPESAS
EMPENHADAS
(C)

SALDO FINAL
APURADO
(D = A + B – C)

SUPERÁVIT
FINANCEIRO
ATUAL
(E = F - G)

SALDO EM CONTA
BANCÁRIA
(F)

RESTOS A
PAGAR
(G)

604

-2.853.987,91

2.745.688,15

2.292.440,58

-2.400.740,34

-248.128,86

472.571,39

720.700,25

605

-1.204.105,45

1.754.797,21

181.294,96

369.396,80

1.098.223,62

1.637.654,89

539.431,27

Total

-4.058.093,36

4.500.485,36

2.473.735,54

-2.031.343,54

850.094,76

2.110.226,28

1.260.131,52

Outrossim, cabe lembrar que o cerne deste ponto de controle consiste na
verificação da observância à vedação contida no art. 8º da Lei Federal 7.990/89,
c/c com art. 2º da Lei Estadual 10.720/2017:
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 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.[grifo nosso]
Lei Estadual 10.720/2017, Art. 2º Fica vedada a utilização desses recursos
financeiros para pagamento de dívidas e remuneração do quadro
permanente de pessoal e comissionados.

Assim, conforme análise proferida no Relatório Técnico RT 473/2018 (Evento
85), verificou-se que não há “evidências do descumprimento do art. 8º da Lei
federal 7.990/89 e art. 2º da Lei 10.720/2017 (lei estadual)”.
Não se pode olvidar que os controles por fontes de recursos revelaram-se
frágeis e indicam que houve movimentação dos recursos de royalties em outras
contas do município no exercício anterior, comprometendo a fidedignidade das
informações evidenciadas nos demonstrativos contábeis e culminando na
incongruência apontada no exercício em análise.
Por oportuno, consultando a prestação de contas de gestão do mesmo exercício,
verificou-se do item 3.2.1 - Confronto

entre

o saldo contábil das

disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das
Disponibilidades, constante do RT 274/2018 (Evento 52, TC 3262/2018 –
Prestação de Contas Anual de Ordenador 2017 – Prefeitura Municipal de Barra
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de São Francisco) “que as demonstrações contábeis refletem adequadamente
os saldos constantes dos extratos bancários”, cuja análise resultou da
“conciliação entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis, no
encerramento do exercício financeiro de 2017, relativos às disponibilidades
financeiras em conta corrente/aplicação”.
Partindo de tal constatação, vislumbra-se que a incongruência na apuração do
resultado financeiro, no caso em tela, decorreu de falha nas movimentações dos
recursos por fonte do exercício anterior, corrigida em 2017, atenuando a
possibilidade de desvios de recursos e/ou danos ao erário.
Ademais, as contas do exercício de 2018 não apresentaram incongruências na
movimentação financeira dos valores recebidos nas fontes 604 e 605, conforme
se vê do RT 755/2019 (Evento 68, TC 11972/2019).
Assim, considerando que não há evidências da utilização indevida dos recursos
de royalties; considerando que ao final do exercício de 2017 o resultado
financeiro consolidado está em acordo com os saldos bancários e de restos a
pagar; sugere-se acolher as alegações de defesa e afastar o indicativo de
irregularidade apontado. (...)
2.3. 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 6.1 do RT 473/2018-4, item
2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 e 2.2 da Manifestação Técnica 3037/2021)

Inicialmente, na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica havia
opinado pela manutenção da irregularidade, assim como o Ministério Público, no
Parecer 1122/2020 (reiterado pelo Parecer 2085/2021).
Após análise das razões expostas em sede de sustentação oral, em conjunto com a
documentação acostada aos autos naquela oportunidade, a área técnica sugere
manter o presente indicativo de irregularidade.
Desta forma, quanto ao presente item, em consonância com o Ministério Público de
Contas, acolho o entendimento técnico exarado na Manifestação Técnica
3037/2020, nos seguintes termos:
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(...) DA ANÁLISE NA ITC:
Consta do RT 473/2018-4:
Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT),
verificou-se incompatibilidade no resultado financeiro das fontes de recursos
evidenciado, conforme se demonstra:
Tabela 1): Fontes de recursos vinculados com déficit financeiro

Em R$ 1,00

Fonte de Recursos
Resultado Financeiro (R$)
RECURSOS
DO
REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
-18.487.999,36
(RPPS)
RECURSOS ORDINÁRIOS
1.697.794,22
Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

Disp. Líq. Caixa (R$)
-783.640,80
-26.708.699,05

O resultado acima é inconsistente com o apurado por este TCEES, por meio do
Anexo 5 da RGF, tabela 22 deste relatório, tendo como base o Termo de
Verificação de Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e Demonstração da
Dívida Flutuante. Embora o conceito utilizado na elaboração do Anexo 5 difira do
utilizado na apuração do resultado financeiro, foi possível identificar a
incoerência.
Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei
Complementar 101/2000, os recursos legalmente vinculados à finalidade
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Diante do apresentado, propõe-se a citação do agente público responsável para
que apresente as justificativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo
de irregularidade.
JUSTIFICATIVA:
Informa o defendente que o resultado financeiro de R$ 1.697.794,22 ocorreu em
função da consolidação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos, os quais evidenciam superávit em fonte de recursos ordinários. Informa
também que as demais divergências apresentadas se devem ao método
apresentado pelo demonstrativo do Tribunal de Contas, o qual inclui despesas
de exercícios anteriores, saldo de consignações e depósitos a pagar em 2018.
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ANÁLISE:
As explicações acima expostas não foram capazes de esclarecer o
apontamento,

tendo

em

vista

não

disporem

de

documentos

comprobatórios que as sustentem. Portanto, mantêm-se a irregularidade.

DA DEFESA ORAL (Memorial de Defesa, Evento 217):
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ANÁLISE DA DEFESA:
A irregularidade apontada recai sobre a inconsistência do resultado
financeiro apurado e o evidenciado nos demonstrativos contábeis.
Em sua defesa, o gestor reforça as alegações já apresentadas, juntando
documentos e esclarecendo que “a falha na gestão das fontes teve origem
no Instituto de Previdência. Todavia tais distorções foram devidamente
corrigidas no exercício de 2018”.
Constam das Peças Complementares 18511 a 18512/2020, documentação de
suporte à defesa.
Em consulta ao Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de Barra de São Francisco - IPSPBSF, Exercício 2017, observa-se que
o resultado financeiro demonstrado na fonte 401 - RECURSOS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS), é aquele consolidado pelo Município, no
montante deficitário de R$18.487.999,36. De igual modo, verifica-se que o
Instituto evidencia o superávit de R$17.814.234,37 na fonte 000 - RECURSOS
ORDINÁRIOS, o qual foi contabilizado indevidamente pelo IPSPBSF, de acordo
com as análises proferidas nos autos da prestação de contas daquele órgão (TC
9640/2018), repercutindo nas contas consolidadas pela prefeitura.
Nesse sentido, revisando a Tabela 22 do RT 473/2018, nota-se que houve um
equívoco no somatório das “Demais Obrigações Financeiras”, sendo prudente
refazer os cálculos ali apresentados, como segue:
Tabela 2): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Obrigações Financeiras
Identificação
dos recursos
Saúde - Recursos
próprios
Saúde - Recursos
SUS
Saúde - Outros
recursos
Educação Recursos
próprios - MDE
Educação –
FUNDEB 60%
Educação –

Disp. de
caixa bruta

RP Liq.
Exerc. Ant.

RP Liq.

RP não
Liq.
Exerc.
Ant.

Demais
Obrig.
Financ.

Dispon.
Líquida
antes do
RP não
liquid.

R$ 1,00

RP não
Liq.

Dispon.
Líquida

354.546,13

2.664.294,46

1.009.716,06

236.351,18

5.373,48

-3.561.189,05

295.661,70

-3.856.850,75

2.457.317,52

314.144,71

75.193,85

315.182,09

0,00

1.752.796,87

136.332,00

1.616.464,87

196.297,53

0,00

0,00

0,00

0,00

196.297,53

0,00

196.297,53

8.440,84

626.734,19

749.010,87

182.098,01

2.823,50

-1.552.225,73

857.076,60

-2.409.302,33

32.170,77

0,00

1.615.504,70

0,00

0,00

-1.583.333,93

0,00

-1.583.333,93

351.257,46

0,00

0,00

0,00

0,00

351.257,46

0,00

351.257,46
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FUNDEB 40%
Educação Recursos
programas
federais
Educação Outros recursos
Demais
vinculadas
Não vinculadas
Subtotal
RPPS
Total

606.676,95

11.236,19

30,00

77.469,47

0,00

517.941,29

61.311,73

456.629,56

487.201,66

18.932,29

62.775,87

96.434,63

0,00

309.058,87

703.990,82

-394.931,95

4.822.518,43

383.315,15

248.189,88

1.509.393,46

0,00

2.681.619,94

1.353.379,24

1.328.240,70

1.222.672,70

4.219.774,48

1.573.562,48

1.662.189,92

9.427.978,87

-15.660.833,05

1.842.705,62

-17.503.538,67

10.539.099,99

8.238.431,47

5.333.983,71

4.079.118,76

9.436.175,85

-16.548.609,80

5.250.457,71

-21.799.067,51

173.290,86

5.870,94

911.903,16

0,30

540.207,41

-1.284.690,95

39.157,26

-1.323.848,21

10.712.390,85

8.244.302,41

6.245.886,87

4.079.119,06

9.976.383,26

-17.833.300,75

5.289.614,97

-23.122.915,72

Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

As “Demais Obrigações Financeiras” compreendem as despesas pagas no
exercício financeiro de 2018, relativas a despesas de exercícios anteriores, no
montante de R$214.161,56, mais o saldo de consignações (R$9.205.160,38) e
depósitos (R$16.853,91) no total de R$ 9.222.014,29, conforme arquivo
Demonstrativo da Dívida Flutuante – DEMDFL (Evento 35).
Assim, comparando-se os resultados financeiros, evidenciado no Balanço
Patrimonial e apurado na Tabela 1, acima, resta confirmada a incompatibilidade
apontada.
Tabela 3): Fontes de recursos vinculados com déficit financeiro
Resultado
Fonte de Recursos
Financeiro (R$)
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE
-18.487.999,36
PREVIDÊNCIA (RPPS)
RECURSOS ORDINÁRIOS
1.697.794,22

Em R$ 1,00
Disp. Líq. Caixa
(R$)
-1.323.848,21
-17.503.538,67

Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017
Depreende-se que, em parte, assiste razão ao gestor, uma vez que parte das
divergências foram originadas no IPSPBSF, sendo a prefeitura, no caso
concreto, apenas responsável pela consolidação dos dados nas contas de
governo.
Não obstante, os demonstrativos contábeis não evidenciam a real situação
financeira, por fonte de recursos, do município.
Ante todo o exposto, sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade.
(...)
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2.4. APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS (Item 6.2 do RT
473/2018-4, item 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 e item 2.3 da Manifestação Técnica 3037/2020)

Inicialmente, na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica havia
opinado pela manutenção da irregularidade, assim como o Ministério Público, no
Parecer 1122/2020 (reiterado pelo Parecer 2085/2021).
Após análise das razões expostas em sede de sustentação oral, em conjunto com a
documentação acostada aos autos naquela oportunidade, a área técnica sugere
manter o presente indicativo de irregularidade.
Desta forma, quanto ao presente item, em consonância com o Ministério Público de
Contas, acolho o entendimento técnico exarado na Manifestação Técnica
3037/2020, nos seguintes termos:
(...) DA ANÁLISE NA ITC:
Consta do RT 473/2018-4:
Conforme evidenciado no Anexo ao Balanço Patrimonial, o déficit financeiro do
exercício foi de R$ 24.644.586,92, uma vez que as fontes de recursos ordinários
somaram R$ 1.697.794,22 e os recursos vinculados foram deficitários no
montante de R$ 26.342.381,14.
Entretanto, verifica-se déficit financeiro reconhecido contabilmente no exercício,
nas diversas fontes especificadas a seguir, resultado do confronto entre ativo e
passivo financeiros, sendo que a fonte recursos ordinários não possui resultado
positivo suficiente para a cobertura:
Tabela 4): Fontes de recursos vinculados com déficit financeiro

Em R$ 1,00
Resultado
Financeiro (R$)
-2.406.478,83

Fonte de Recursos
MDE
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

-1.918.413,14

FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
(60%)

-2.880.713,25

DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A
FUNÇÃO EDUCAÇÃO
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE
ACESSO UNIVERSAL.
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

-3.851.477,27

RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

-18.487.999,36

CONVÊNIOS DOS ESTADOS
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ROYALTIES DO PETRÓLEO

-248.128,86

ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS

-100,00

OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA

-109.527,06

TOTAL DAS FONTES VINCULADAS COM DÉFICIT

-22.045.078,89

TOTAL DOS RECURSOS ORDINÁRIOS
Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

1.697.794,22

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei
Complementar 101/2000, 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.
Diante do apresentado, propõe-se a citação do Prefeito para que apresente
as alegações de defesa e/ou documentos que esclareçam este indicativo
de desequilíbrio das contas públicas.
JUSTIFICATIVA:
Segue abaixo reprodução da justificativa apresentada:

ANÁLISE:
O responsável foi citado para apresentar justificativas pelo resultado deficitário em
diversas fontes de recursos. Os argumentos apresentados não foram suficientes
para esclarecer o apontamento. Nesse sentido, permanece a irregularidade.

DA DEFESA ORAL (Memorial de Defesa, Evento 217):
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ANÁLISE DA DEFESA:
O ponto principal do indicativo de irregularidade em questão recai sobre o
desequilíbrio iminente das contas públicas do Município de Barra de São
Francisco, face à apuração de déficit financeiro em diversas fontes de
recursos vinculados.
Nessa fase processual, o gestor alega, resumidamente, que “o déficit
apurado no ano de 2017, bem como outras diversas irregularidades, são
frutos indissociáveis da má gestão anterior. Era tecnicamente impossível
que em apenas um exercício a atual gestão conseguisse corrigir a
situação.” Aduz, ainda, que “a atual gestão desempenhou um grande
esforço na direção de regularizar as finanças municipais,” fazendo
referência à evolução da situação financeira nos últimos cinco anos. Por
fim, ressalta que “a atual gestão não deu causa a irregularidade analisada,
mas pelo contrário, atuou de forma responsável para saná-la.”
Constam das Peças Complementares 18516 a 18518/2020, documentação
de suporte à defesa.
Das

argumentações

e

documentos

apresentados

pelo

defendente,

depreende-se que, apesar de o gestor ter atribuído a impropriedade a
“frutos indissociáveis da má gestão anterior”, os resultados apurados no
exercício, de fato, demonstram a ocorrência de déficit financeiro em
diversas fontes.
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Observa-se que esta inconsistência guarda relação com a ausência de
controle por fonte de recursos e concorre para a emissão de parecer pela
rejeição das contas, uma vez que o descontrole suscita ambiente perfeito
para fraudes. Nessa linha, é fato que a gestão municipal atual envidou
esforços para melhorar os controles dos recursos por fonte, a fim de
atender o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal e evitar o
desequilíbrio das contas públicas.
Nesse sentido, é possível verificar, no exercício de 2019, que houve uma
melhora significativa nos resultados apurados, conforme evidenciado na
Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019 (TC 4139/2020),
encaminhada via Sistema CidadES.
ATIVO FINANCEIRO (A)
PASSIVO FINANCEIRO (B)
SUPERÁVIT FINANCEIRO c/ IPAS (C) = (A) – (B)
SUPERÁVIT DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (D)
SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO (E) = (C) – (D)

R$ 22.733.455,19
R$ 15.469.800,72
R$ 7.263.654,47
(R$ 3.122.631,81)
R$ 4.141.022,66

RECEITAS ARRECADADAS (F)
DESPESAS EMPENHADAS (G)
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO APURADO (H) = (F) – (G)

R$113.468.355,88
(R$108.308.778,46)
R$ 5.159.577,42

Percebe-se do Balanço Patrimonial que, no exercício de 2019, o município
de Barra de São Francisco apurou superávit financeiro mesmo após a
exclusão do superávit financeiro do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Barra de São Francisco – IPSPBSF.
Nota-se, ainda, que o referido demonstrativo apresenta um resultado
positivo (superávit) para a maioria das fontes de recurso, indicando que
foram realizados procedimentos de controle mais eficientes, ainda dentro
do mandato eletivo. Verifica-se, ainda, do Balanço Orçamentário, a
apuração

de

superávit

orçamentário,

atenuando

a

premissa

desequilíbrio das contas públicas.
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Entretanto, ressalta-se que a situação em 31/12/2017, evidenciada nos
demonstrativos contábeis que compõem a presente prestação de contas,
era de desequilíbrio das fontes de recursos (déficit financeiro), ainda que
ocasionado por mau gerenciamento dos saldos passivos do município.
Ante o exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade. (...)
2.5. AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO UNIDADE
GESTORA (Item 6.3 do RT 473/2018-4, item 2.5 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 e item 2.4 da Manifestação
Técnica 3037/2020)

Inicialmente, na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica havia
opinado pela manutenção da irregularidade, assim como o Ministério Público, no
Parecer 1122/2020 (reiterado pelo Parecer 2085/2021).
Após análise das razões expostas em sede de sustentação oral, em conjunto
com a documentação acostada aos autos naquela oportunidade, a área técnica
sugere

manter

a

irregularidade,

considerando-a,

entretanto,

inapta

a

contaminar a integralidade das Contas, sendo passível de ressalva.
Desta forma, quanto ao presente item, divirjo do Ministério Público de Contas e
acolho o entendimento técnico exarado na Manifestação Técnica 3037/2020,
nos seguintes termos:
(...) DA ANÁLISE NA ITC:
Consta do RT 473/2018-4:
Observou-se dos demonstrativos consolidados do município, encaminhados nesta
prestação de contas, bem como dos dados encaminhados por meio das prestações de
contas bimestrais, junto ao sistema CidadES, que o município não possui fundo
municipal de saúde instituído, o que contraria disposições da Lei Complementar Federal
141/12.
Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em funcionamento
pela administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos recursos
destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos
repassados diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde.
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Ressalta-se que tal indicativo de irregularidade foi objeto de citação na Prestação de
Contas do exercício anterior
Desta forma, sugere-se a citar o gestor responsável para que apresente as justificativas
que esclareçam este indicativo de irregularidade.

JUSTIFICATIVA:
Informa o jurisdicionado que o Fundo Municipal de Saúde de Barra de São
Francisco consta do sistema CidadES sob o código 01E0500001. E que a
inscrição no CNPJ/MF se verifica por meio do número 27.165.745/0002-48.
Acrescenta ainda que os documentos colacionados eletronicamente, auxiliam no
afastamento da irregularidade.
ANÁLISE:
Verificou-se que o código informado na defesa está incorreto. Contudo, o Fundo
de Saúde de Barra de São Francisco de fato consta do sistema CidadES, sob o
código 012E0500001. Constatou-se também, pelos documentos 97 a 100, a
materialização do Fundo de Saúde no mundo legal.
Contudo, apesar de estar legalmente instituído no município, o Fundo de Saúde
de Barra de São Francisco não se constitui, na prática, em unidade orçamentária
e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, não
possuindo, até o momento, orçamento próprio.
Assim, pelo exposto, considerando-se que o Fundo de Saúde foi criado apenas
legalmente, sem trazer para si as obrigações atribuídas pela legislação federal,
quanto à sua esfera de atuação como gestora de recursos destinados a ações e
serviços públicos de saúde, afrontando as determinações da Lei Complementar
Federal 141/2012, concluímos por manter a irregularidade.
DA DEFESA ORAL (Memorial de Defesa, Evento 217):
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ANÁLISE DA DEFESA:
A irregularidade apontada neste item consiste na ausência de medidas
legais para a instituição do fundo municipal de saúde como unidade
gestora.
Em sede de defesa oral, resumidamente, o gestor alega que “a partir do
ano de 2019, o Fundo Municipal de Saúde passou a ser uma unidade
gestora e orçamentária, como pode ser facilmente confirmado por meio do
sistema Cidades.” Informou, ainda, que o “Fundo possui seu próprio
orçamento, enviou suas Prestações de Contas Mensais e inclusive
Prestação de Contas Anual.”
Constam das Peças Complementares 18519 a 18523/2020, documentação
de suporte à defesa.
Das argumentações e documentos apresentados, depreende-se que, até o
exercício de 2018, o fundo de saúde não funcionava como unidade gestora
autônoma, tendo sido regularizada a situação a partir do exercício de 2019.
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O artigo 14 da Lei Complementar 141/2012 estabelece que o fundo de
saúde “constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos recursos
destinados a ações e serviços públicos de saúde”. Portanto, incide sobre o
fundo de saúde os direitos e deveres de uma unidade orçamentária e
também de uma unidade gestora.
Assim, tratando-se a instituição do fundo de saúde, enquanto unidade
gestora, de uma determinação legal, os argumentos apresentados não são
suficientes para afastar o item em questão, devendo-se manter a
irregularidade apontada.
Entretanto, considerando que não houve prejuízo à análise, tendo sido
possível aferir o cumprimento do limite constitucional dos gastos com
saúde, uma vez que a execução orçamentária foi registrada contabilmente
na Secretaria Municipal de Saúde, sugere-se considerar a irregularidade
inapta a contaminar a integralidade das Contas, sendo passível de
ressalva. (...)
2.6. NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE E RETIDAS DE SERVIDORES (Item 6.4
do RT 473/2018-4, item 2.6 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 e item 2.5 da Manifestação Técnica 3037/2020)

Inicialmente, na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica havia
opinado pela manutenção da irregularidade, assim como o Ministério Público, no
Parecer 1122/2020 (reiterado pelo Parecer 2085/2021).
Após análise das razões expostas em sede de sustentação oral, em conjunto com a
documentação acostada aos autos naquela oportunidade, a área técnica sugere
manter o presente indicativo de irregularidade.
Desta forma, quanto ao presente item, em consonância com o Ministério Público de
Contas, acolho o entendimento técnico exarado na Manifestação Técnica
3037/2020, nos seguintes termos:
(...) DA ANÁLISE NA ITC:
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Consta do RT 473/2018-4:
Da análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DEMDFL) e do Balancete
Orçamentário

da

Despesa

(BALEXO)

verificou-se

que

a

contribuição

previdenciária patronal e social retida dos servidores vinculados ao Regime
Geral, não tem sido recolhida regularmente, causando o endividamento do
município com a autarquias federal, conforme demonstrado:

Tabela 5): Recolhimento das obrigações patronais
Regime Previdenciário
Liquidado
Pago
Regime Geral de Previdência Social
3.780.404,75
1.969.922,41
Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

Em R$ 1,00
% de Recolhimento
52,11%

Da tabela acima, conclui-se que apenas 52,11% dos valores liquidados foram
recolhidos no exercício. Já com relação aos valores retidos dos servidores, os
demonstrativos contábeis evidenciam o seguinte:
Tabela 6): Recolhimento das obrigações sociais retidas
Rubrica

Saldo inicial

Inscrição

Em R$ 1,00
Baixa

INSS
6.009.702,13
1.606.808,39 1.124.360,02
Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

Saldo final
6.492.150,50

Do quadro acima, verifica-se que dos valores retidos dos servidores, fora
recolhido apenas 69,97%.
É imperioso destacar que, o recolhimento em atraso de obrigações
previdenciárias gera o pagamento de multa e juros de mora, despesas
essas contrárias ao interesse público.
Diante do exposto, sugere-se citar o responsável para apresentar justificativas
acompanhada de documentação comprobatória.

JUSTIFICATIVA:
Segue abaixo reprodução da justificativa apresentada:
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ANÁLISE:
A argumentação apresentada pelo defendente não esclareceu o apontamento e
não trouxe justificativas razoáveis para o endividamento relacionado às
contribuições previdenciárias. Nesse sentido, permanece a irregularidade.
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DA DEFESA ORAL (Memorial de Defesa, Evento 217):

ANÁLISE DA DEFESA:
A impropriedade apontada neste item refere-se à ausência de recolhimento
das contribuições previdenciárias patronais e retidas de servidores.
Em sede de defesa oral, o gestor ratifica as justificativas já apresentadas,
enfatizando que “ao assumir o comando do município, este defendente se
deparou com uma situação precária nos cofres da Prefeitura”. Aduz,
entretanto, que foram adotadas providências no sentido de parcelamento
das dívidas, referindo-se ao Regime Geral.
Constam das páginas 19-43 da Petição Inicial 890/2020 (Memorial, Evento
217), documentação comprobatória de Pedidos de Parcelamentos de
Débitos – Pepar, efetuados junto ao Ministério da Fazenda – Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Processos nºs 632989831 e 633123269).
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Cabe ressaltar que o objetivo do ponto de controle em questão consiste na
averiguação de cumprimento das obrigações previdenciárias, patronais e
de retenções de servidor, pelo ente federativo.
Nessa linha, observa-se que os Demonstrativos da Dívida Fundada –
DEMDIFD dos exercícios de 2017 (Evento 37), 2018 (Evento 43, TC
11972/2019) e 2019 (Evento 48, TC 4139/2020) apresentam, nos dois
primeiros exercícios, um acúmulo de saldo nas contas destinadas aos
parcelamentos previdenciários, e uma redução no exercício de 2019,
corroborando as alegações da defesa nesta fase processual.
De fato, a documentação anexada à defesa demonstra que o município de
Barra de São Francisco firmou termos de parcelamento dos débitos
previdenciários junto ao INSS e que o pagamento foi iniciado em
julho/2019, sendo autorizada, naqueles termos, a retenção as demais
parcelas diretamente do repasse da cota do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e/ou do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
Entretanto, para fins de análise das contas de 2017, sob a responsabilidade
do gestor, resta comprovada a ausência de pagamento da totalidade das
contribuições previdenciárias dentro do exercício, que levou o município a
parcelar o débito existente, conforme se vê da “Discriminação dos Débitos
a Parcelar – DIPAR” (páginas 26 e 37 da Petição Inicial 890/2020 (Memorial,
Evento 217), que indicam o intervalo entre outubro/2015 a maio/2019 como
“Período de Apuração/Competência”.
Destarte, além da confirmação quanto à impropriedade apontada nestes
autos de prestação de contas, seria temerário negar que as ações
promovidas pelo gestor responsável, no exercício de 2017, concorreram
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para aumentar a dívida municipal junto ao RGPS, principalmente no que diz
respeito a multas e juros incidentes sobre as parcelas pagas a menor.
Ante todo o exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade. (...)

2.7. AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS (Item 6.5 do RT 473/2018-4, item 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 e item 2.6 da
Manifestação Técnica 3037/2020)

Inicialmente, na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica havia
opinado pela manutenção da irregularidade, assim como o Ministério Público, no
Parecer 1122/2020 (reiterado pelo Parecer 2085/2021).
Após análise das razões expostas em sede de sustentação oral, em conjunto com a
documentação acostada aos autos naquela oportunidade, a área técnica sugere
afastar o presente indicativo de irregularidade.
Desta forma, quanto ao presente item, divirjo do Ministério Público de Contas e
acolho o entendimento técnico exarado na Manifestação Técnica 3037/2020, nos
seguintes termos:
(...) DA ANÁLISE NA ITC:
Consta do RT 473/2018-4:
O Município de Barra de São Francisco é dotado de Regime Próprio de
Previdência denominado Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Barra de São Francisco, portanto, com o intuito de verificar a situação atuarial
analisou-se o Demonstrativo do Resultado de Avaliação Atuarial – DRAA do
IPAS.
Consultando preliminarmente a documentação que compõe a Prestação de
Contas

Anual

de

2017

do

IPAS

(CidadES)

constatou-se

que

o

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício de
2017 com data base 31/12/2016, apresentou um déficit no montante de R$
29.584.200,73.
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Consoante o parecer atuarial, foi apresentada sugestão a fim de equalizar o
déficit, conforme transcrito:
(...)
Dessa forma, na reavaliação do Plano de Custeio, a primeira
providência a ser efetuada é o ajuste das Contribuições Normais do
Plano de forma que elas sejam suficientes para a cobertura dos
Custos Normais.
(...)
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.
Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de Barra de São Francisco,
não foi encontrada nenhuma lei comprovando a implementação do plano
de amortização que objetive o equilíbrio atuarial do regime próprio de
previdência.
Diante do exposto, 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 de R$ 29.584.200,73, conforme apontado no DRAA.
JUSTIFICATIVA:
A seguir reprodução da justificativa apresentada:
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ANÁLISE:
Em consulta ao sistema de produção legislativa da Câmara Municipal de Barra
de São Francisco, verificou-se que o projeto de lei mencionado pelo prefeito, de
sua iniciativa (n° 001/2019), foi protocolado na Câmara apenas na data de
18/03/2019 e, nesta data, não foi apreciado pelos vereadores:

Conforme Projeto de lei:
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Nota-se do excerto anterior que o art. 3º do Projeto de Lei prevê o pagamento de
alíquota suplementar a partir de 2018, de 17%, para equacionar o déficit técnico
atuarial, e, entretanto, apenas em março de 2019 o Poder Executivo encaminhou
a proposta de alteração legal ao Poder Legislativo. Ou seja, do ponto de vista
legal a proposta encaminhada ao Poder Legislativo já nasce em atraso.
Observa-se, portanto, que no exercício de 2017 (em análise) não houve ação do
Poder Executivo no sentido de se regularizar a situação do RPPS. Percebe-se
assim, que os argumentos apresentados pelo defendente foram insuficientes
para esclarecer o apontamento. Nesse sentido, opinamos por manter a
irregularidade.
DA DEFESA ORAL (Memorial de Defesa, Evento 217):
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ANÁLISE DA DEFESA:
A presente irregularidade se refere à ausência de medidas legais para
implementação do Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Regime
Próprio De Previdência Social - RPPS.
Em sede de defesa oral, o gestor informa que o projeto de lei 001/2019,
mencionado nas justificativas apresentadas anteriormente “já foi apreciado
e culminou na lei nº880 de 15 de abril de 2019. Posteriormente, inclusive, o
plano foi atualizado conforme lei nº 948 de 20 de dezembro de 2019”.
Constam das Peças Complementares 18495 e 18496/2020, documentação
de suporte à defesa.
Depreende-se que foram procedidas as medidas legais necessárias à
implementação do plano de amortização do déficit técnico atuarial do
RPPS, ou seja, foram realizados os estudos e estabelecidos em lei.
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
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equacionamento do déficit apontado na avaliação atuarial do RPPS,
sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade. (...)
2.8. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, BEM COMO AUSÊNCIA DE CÓPIAS DOS ATOS QUE
AUTORIZARAM OS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS (Item 6.6 do RT
473/2018-4, item 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 e item 2.7 da Manifestação Técnica 3037/2020)

Inicialmente, na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica havia
opinado pela manutenção da irregularidade (porém, passível de ressalva) assim
como o Ministério Público, no Parecer 1122/2020 (reiterado pelo Parecer
2085/2021).
Após análise das razões expostas em sede de sustentação oral, em conjunto com a
documentação acostada aos autos naquela oportunidade, a área técnica sugere
afastar o presente indicativo de irregularidade.
Desta forma, quanto ao presente item, divirjo do Ministério Público de Contas e
acolho o entendimento técnico exarado na Manifestação Técnica 3037/2020, nos
seguintes termos:
(...) DA ANÁLISE NA ITC:
Consta do RT 473/2018-4

Da análise do Balanço Orçamentário, verifica-se que foram cancelados
restos a pagar processados (R$ 1.226.184,95) e não processados (R$
872.090,84) num total de R$ 2.098.275,79. Contudo, não foram
encaminhadas

cópias

dos

atos

que

autorizaram

os

referidos

cancelamentos.
É importante destacar ainda que, a condição de “processados” indica que
as despesas já foram liquidadas, ou seja, já foi verificado o direito
adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios das respectivas obrigações a serem pagas pelo
Município. Assim, essas obrigações se refletem como reais em razão do
cumprimento do implemento de condição estabelecido em contrato,
convênio ou lei.
Pelo exposto, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar
justificativas acompanhadas de documentos de prova, quais sejam, as
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cópias dos respectivos atos que autorizam os cancelamentos de restos a
pagar.

JUSTIFICATIVA:
A seguir reprodução da justificativa apresentada:
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ANÁLISE:
Segundo consta da peça encaminhada no documento 105, a procuradoria do
município opinou, por meio do Parecer 248/2017, pelo cancelamento dos Restos
a Pagar Processados que já tivessem atingido o prazo prescricional de cinco
anos, em virtude da extinção da exigibilidade do crédito, excetuando-se aqueles
que fossem objeto de demanda judicial.
Também foi recomendado o cancelamento dos Restos a Pagar Não
Processados, por não persistirem os motivos que justifiquem a manutenção de
sua inscrição. Nesse sentido, o Prefeito Municipal homologou o Parecer
248/2017, e decidiu pelo cancelamento dos Restos a Pagar Processados e Não
Processados que se enquadram nas características delineadas no mesmo.
Contudo, não foi apresentado o decreto de anulação dos Restos a Pagar aqui
analisados. Nesse sentido, permanece a irregularidade, passível, porém, de
ressalva.
DA DEFESA ORAL (Memorial de Defesa, Evento 217):

ANÁLISE DA DEFESA:
A irregularidade atacada neste item refere-se a cancelamento de restos a
pagar processados, bem como ausência de cópias dos atos que
autorizaram os cancelamentos de restos a pagar processados e não
processados.
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Nesta fase processual, o gestor apresenta as cópias dos atos que
autorizaram os cancelamentos em questão – Decretos 46, 48 e 49/2017, os
quais evidenciam a motivação e autorização para os atos praticados.
Consta da Peça Complementar 18524/2020, documentação de suporte à
defesa.
Assim, considerando as justificativas já analisadas por meio da ITC
2189/2019, depreende-se que os decretos encaminhados complementamnas e elidem a impropriedade, razão pela qual se sugere afastar o indicativo
de irregularidade. (...)

2.9. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO (Item 7.1.1 do RT
473/2018-4, item 2.9 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 e item 2.8 da Manifestação Técnica 3037/2020)

Inicialmente, na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica havia
opinado pela manutenção da irregularidade, assim como o Ministério Público, no
Parecer 1122/2020 (reiterado pelo Parecer 2085/2021).
Após análise das razões expostas em sede de sustentação oral, em conjunto com a
documentação acostada aos autos naquela oportunidade, a área técnica sugere
manter o presente indicativo de irregularidade.
Desta forma, quanto ao presente item, em consonância com o Ministério Público de
Contas, acolho o entendimento técnico exarado na Manifestação Técnica
3037/2020, nos seguintes termos:
(...) DA ANÁLISE NA ITC:
Consta do RT 473/2018-4
Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em despesa de pessoal e encargos
sociais o montante de R$ 53.100.111,42, resultando, numa aplicação de 55,47% em
relação à receita corrente líquida apurada para o exercício (R$ 95.724.547,29).
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Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo descumpriu o limite legal de
54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº
101/00, excedendo-o em R$ 1.408.855,88, que equivale a 1,47% de
excedente.
Nesse sentido, assim determina a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu
artigo 23, abaixo transcrito:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no
art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo
das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um
terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas
o

nos §§ 3º e 4 do art. 169 da Constituição.

Ademais, é importante destacar que o descumprimento da despesa com
pessoal sujeita o responsável às penalidades previstas na Lei 10.028/00, às
quais competem ao TCEES:
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de finanças
públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal
de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições
estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as
metas fiscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e
movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em
lei;
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei,
a execução de medida para a redução do montante da despesa total
com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite
máximo.
§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por
cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o
pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e julgada
pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil,
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financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público
envolvida. (grifo nosso).
Por todo o exposto, considerando que o presente indicativo também fora
apontado no exercício anterior, opina-se no sentido de citar o gestor
responsável a fim de apresentar as justificativas que julgar necessárias.
JUSTIFICATIVA:
A seguir reprodução da justificativa apresentada:
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ANÁLISE:
O defendente alega que o problema relacionado ao excesso de despesas com
pessoal provém de exercícios anteriores, tendo se agravado durante o exercício
de 2016, período em que a administração do município estava sob a
responsabilidade de outro gestor. Afirma ter tentado, ao longo de sua gestão,
promover o reequilíbrio fiscal e a readequação legal do município. Pede também
que se considere os prazos estipulados pela LRF, em seus arts. 23 e 66, para a
adoção de medidas visando o retorno aos limites de gastos com pessoal.
Após breve exposição, segue-se a análise dos argumentos apresentados.
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Conforme dita o art. 23 da LRF, o percentual excedente que ultrapassar o limite
de despesa com pessoal estipulado no art. 20 da mesma lei deve ser eliminado
nos dois quadrimestres seguintes. E em caso de crescimento real baixo ou
negativo do PIB, entendido este como inferior a 1% nos últimos quatro
quadrimestres, o prazo disposto no art. 23 da LRF deverá ser contado em dobro.
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000)
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art.
20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das
medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro,
adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art.
169 da Constituição.
(...)
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no
caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB)
nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro
trimestres.
§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada
do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período
correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2º A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la,
adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e
regional.
(...)

Ocorre, contudo, que os prazos estipulados pela LRF em seus art. 23 e 26 dizem
respeito ao ente público, e não ao gestor. Portanto, o início da contagem dos
prazos de retorno iniciou-se já no 2º quadrimestre de 2016, conforme se pode
verificar no quadro abaixo:

Desp. pessoal

RCL

%

Fonte

3º quadr/14

R$
42.658.282,23

R$ 85.757.737.34

49,74

Declarado - LRFWEB

Dez/14

R$ 47.359.766,29

R$ 86.297.498,18

54,88

PCA

Período
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1º quadr/15

R$
44.417.696,91

R$ 82.582.290,94

53,79

Declarado – LRFWEB

2º quadr/15

R$
44.153.340,11

R$ 82.063.597,38

53,80

Declarado – LRFWEB

3º quadr/15

R$
49.222.852,70

R$ 91.543.865,45

53,77

Declarado – LRFWEB

Dez/15

R$ 53.992.787,44

R$ 94.186.526,37

57,33

PCA

1º quadr/16

R$
46.269.073,99

R$ 89.277.202,37

51,83

Declarado – LRFWEB

2º quadr/16

R$
50.070.705,45

R$ 90.547.893,07

55,30

Declarado – LRFWEB

3º quadr/16

R$
59.073.854,04

R$ 91.349.256,08

64,67

Declarado – LRFWEB

Dez/16

R$ 60.735.170,29

R$ 91.349.256,08

66,49

PCA

R$ 92.473.535,42

67,85

Declarado – LRFWEB

R$ 95.560.994,95

66,03

R$ 95.709.196,23

58,64

R$ 95.724.547,29

55,47

1º quadr/17
2º quadr/17
3º quadr/17
Dez/17

R$
62.738.671,80
R$
63.102.389,99
R$
56.128.440,22
R$ 53.100.111,42

Declarado – LRFWEB
Declarado – LRFWEB
PCA

Verifica-se que o descumprimento dos limites de gastos com pessoal do
executivo permaneceu pelo 2º e 3º quadrimestre de 2016, estendendo-se por
todo o exercício de 2017, ultrapassando assim, o prazo estipulado pela LRF para
o retorno aos limites permitidos.
De fato, constatou-se que no decorrer do exercício de 2017, houve redução
significativa no percentual de despesas com pessoal, variando de 67,85% no
primeiro quadrimestre, para 55,47% ao final do exercício, conforme apuração
feita na PCA 2017. Contudo, tais reduções não foram suficientes para colocar os
gastos com pessoal dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Assim, diante do exposto, concluímos por manter a irregularidade.
DA DEFESA ORAL (Memorial de Defesa, Evento 217):
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ANÁLISE DA DEFESA:
A irregularidade consiste no descumprimento do limite lega com despesa
de pessoal do Poder Executivo.
Em sede de defesa oral, o gestor, resumidamente, requer que esta Corte de
Contas reconheça que “os atos que causaram a irregularidade foram
praticados por outra gestão”, ressaltando que “para tentar corrigi-la, essa
gestão reduziu expressamente sua folha de pagamento”, além de outras
medidas “já citadas no decreto 100/2017”.
Não obstante, verifica-se que o gestor não apresenta fatos novos e/ou
documentos que possam alterar a situação constatada no município no
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exercício de 2017, razão pela qual se sugere a manutenção da
irregularidade. (...)

2.10. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE
(ART. 55 DA LRF) (Item 7.4.1 do RT 473/2018-4, item 2.10 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 e item 2.9 da
Manifestação Técnica 3037/2020)

Inicialmente, na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica havia
opinado pela manutenção da irregularidade, assim como o Ministério Público, no
Parecer 1122/2020 (reiterado pelo Parecer 2085/2021).
Após análise das razões expostas em sede de sustentação oral, em conjunto com a
documentação acostada aos autos naquela oportunidade, a área técnica sugere
manter o presente indicativo de irregularidade.
Desta forma, quanto ao presente item, em consonância com o Ministério Público de
Contas, acolho o entendimento técnico exarado na Manifestação Técnica
3037/2020, nos seguintes termos:
(...) DA ANÁLISE NA ITC:
Consta do RT 473/2018-4
A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor sobre o Relatório de
Gestão Fiscal, estabelece em seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a
pagar não processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade de caixa.
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da
disponibilidade de caixa;
Verifica-se da tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que não foi observado o limite
de inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder Executivo,
conforme demonstrado:

Tabela 7): Restos a Pagar Não Processados inscritos sem Disponibilidade Financeira
R$ 1,00
Identificação dos recursos

Dispon. Líquida
antes do RP não
liquid.
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Saúde - Recursos próprios
Educação - Recursos próprios MDE
Educação - Outros recursos
Não vinculadas
Subtotal
RPPS
Total

-3.555.815,57

295.661,70

-3.851.477,27

-1.549.402,23

857.076,60

-2.406.478,83

309.058,87

703.990,82

-394.931,95

-30.918.350,76

1.842.705,62

-32.761.056,38

-35.714.509,69

3.699.434,74

-39.413.944,43

-744.483,54

39.157,26

-783.640,80

-36.458.993,23

3.738.592,00

-40.197.585,23

Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

Tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da LRF, nas fontes de recursos
detalhadas acima, no montante de R$ 3.738.592,00, propõe-se a citação do
responsável para apresentar justificativas e documentos pertinentes.
JUSTIFICATIVA:
A seguir reprodução da justificativa apresentada:
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ANÁLISE:
É importante destacar que as obrigações contraídas pelo ente público não
guardam vinculação com este ou aquele gestor, mas sim com as necessidades
de investimento detectadas e fixadas, a princípio, por meio de adequado estudo
e planejamento, na lei orçamentária do município.
Nesse sentido, cabe ao próximo gestor equacionar da forma mais eficiente
possível os saldos de obrigações anteriores com a capacidade financeira do
município em honrá-las. Nessa esteira de raciocínio, com o intuito de evitar-se
um agravamento ainda maior na situação econômica do município, a LRF traz,
em seu arcabouço de determinações, diversas ferramentas orientadas a manter
e levar as finanças públicas em direção ao equilíbrio econômico.
E entre estas ferramentas, encontra-se a disposição do art. 55, III, b, 3, que
estabelece regras aplicáveis à inscrição de restos a pagar não processados.
Segundo tal dispositivo, a inscrição de RPNP deverá ser feita apenas enquanto
houver saldo na disponibilidade de caixa.
Lei 101/2000 (LRF)
Art. 55. O relatório conterá:
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da
disponibilidade de caixa;
Observa-se que o gestor, em suas argumentações, também busca alicerçar suas
opiniões na direção de ideias relacionadas a discussões que envolvem o art. 42
da LRF. Nesse sentido, cabe esclarecer tratarem-se de mandamentos distintos,
sendo um referente a final de mandato do gestor, e outro referente ao limite de
inscrição de Resto a Pagar Não Processados. Apesar dos dois artigos, 42 e 55,
estarem relacionados, e comporem partes de um objetivo maior, que é a busca e
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manutenção do equilíbrio financeiro das instituições públicas, ambos atuam em
momentos diferentes, e com determinações também diferentes.
Portanto, pelas argumentações apresentadas, não foi possível vislumbrar
motivações consistentes que justificassem a inscrição de RPNP acima do limite
de disponibilidade de caixa do município. Considere-se ainda o fato de tratar-se
de irregularidade insanável, haja vista não ser possível reverter o conjunto de
atos que a compõem.
Diante do exposto, somos por manter o apontamento.
DA DEFESA ORAL (Memorial de Defesa, Evento 217):
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ANÁLISE DA DEFESA:
A irregularidade questionada neste item consiste na inscrição de restos a
pagar não processados sem disponibilidade suficiente.
Em sede de defesa oral, o gestor alega que “praticamente metade dos
restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017 era
empenhos “Em Liquidação””. Aduz, ainda, que os “restantes foram
inscritos em virtude de que não fora possível confirmar a época se os fatos
geradores dos mesmos haviam se consumado”. Por fim, destaca que
“posteriormente todos os restos a pagar não processados, exceto os “Em
Liquidação”, que não foram liquidados e pagos, foram cancelados”.
Constam das páginas 47-49 da Petição Inicial 890/2020 (Memorial, Evento
217), documentação de suporte à defesa.
Das argumentações e documentos apresentados, depreende-se que o
gestor busca atenuar a impropriedade, alegando que parte dos restos a
pagar não processados inscritos no exercício de 2017, na verdade, referiase a saldos “em liquidação”. Não obstante, revela que a identificação dos
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referidos saldos se deu posteriormente, ao afirmar que “não fora possível
confirmar a época se os fatos geradores dos mesmos haviam se
consumado”.
Pois bem.
Inicialmente, é importante ressaltar que os restos a pagar subdividem-se
em “processados” e “não processados”, conforme art. 36 da Lei Federal
4.320/64.
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas
não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas
das não processadas.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
MCASP, no tocante aos restos a pagar, destaca-se3:
2.1 - Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas
não pagas até 31 de dezembro, estando a sua execução condicionada
aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes,
com base na legislação vigente.
2.2 - O conceito de Restos a Pagar está ligado aos Estágios da
Despesa

Pública,

representados

pelo

Empenho,

Liquidação

e

Pagamento.
2.2.1 - O Empenho constitui o primeiro estágio da despesa pública e é
de onde se origina o processo de Restos a Pagar. Portanto, sendo
emitido o empenho, fica o Estado obrigado ao desembolso financeiro,
desde que o fornecedor do material ou prestador dos serviços atenda

3

020317 - RESTOS A PAGAR, disponível em:
https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=15
53:020317-restos-a-pagar&catid=749&Itemid=376
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a todos os requisitos legais de autorização ou habilitação de
pagamento.
2.2.1.1 - Entre o estágio do empenho e da liquidação há uma fase
intermediária na qual o fato gerador da despesa já ocorreu, porém, o
processo de liquidação ainda não foi concluído. Esta fase é
denominada “em liquidação”.
2.2.1.2 - De forma mais objetiva, a fase “em liquidação” é toda despesa
orçamentária em que o credor, de posse do empenho correspondente,
a) forneceu o material, parcial ou totalmente; b) prestou o serviço,
parcial ou totalmente; ou c) executou a obra; contudo a entrega do
bem, do serviço ou da obra, se encontra em fase de análise e
conferência.
2.2.1.3 – A fase “em liquidação” permite diferenciar as despesas
empenhadas que já têm um passivo patrimonial correlato, cujos fatos
geradores já ocorreram (empenhos em liquidação), daquelas despesas
empenhadas cujos fatos geradores ainda não ocorreram (empenhos a
liquidar). [grifo nosso]
2.2.2 - A Liquidação é o segundo estágio da despesa pública e consiste
na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, após a
entrega do bem e ou serviço objeto do gasto.

Nesse sentido, a existência de restos a pagar não processados “em
liquidação” não exclui a condição de não processados, ou seja, tais
obrigações são registradas temporariamente numa conta de controle para,
posteriormente, serem liquidadas.
Ademais, o município evidencia uma disponibilidade líquida negativa antes
mesmo da inscrição de restos a pagar não processados, demonstrando a
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incapacidade financeira do município para suportar tanto as obrigações
reconhecidas (liquidadas) quanto as não reconhecidas (em liquidação ou a
liquidar). Ou seja, independentemente da classificação dos restos a pagar,
a disponibilidade líquida apurada seria negativa e não suportaria a
inscrição dos “demais restos a pagar não processados”, conforme
argumenta o gestor.
Tabela 8): Restos a Pagar Não Processados inscritos sem Disponibilidade Financeira
R$ 1,00
Identificação
dos recursos

Dispon. Líquida antes
do RP não liquid.

Restos a Pagar
“em Liquidação”

Dispon. Líquida
antes do RP não
liquid. Ajustada

Dispon.
Líquida

RP não Liq.

Saúde Recursos
próprios

-3.561.189,05

255.669,36

-3.816.858,41

39.992,34

-3.856.850,75

Educação Recursos
próprios - MDE

-1.552.225,73

413.363,50

-1.965.589,23

443.713,10

-2.409.302,33

Educação Outros recursos

309.058,87

107.165,30

201.893,57

596.825,52

-394.931,95

Não vinculadas

-15.660.833,05

891.611,17

-16.552.444,22

951.094,45 -17.503.538,67

Subtotal

-20.465.188,96

1.667.809,33

-22.132.998,29

3.699.434,74 -25.832.433,03

RPPS

-1.284.690,95

0

-1284690,95

Total

-21.749.879,91

1.667.809,33

-23.417.689,24

39.157,26

-1.323.848,21

3.738.592,00 -27.156.281,24

Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

Ressalta-se que os dados da tabela anterior foram atualizados em acordo
com a apuração realizada na Tabela 1 desta manifestação.
Por fim, quanto ao cancelamento posterior de restos a pagar não
processados, apresentado pelo gestor como argumento de defesa, o
mesmo não deve prosperar, pois tal cancelamento não altera a situação
evidenciada nos demonstrativos contábeis do exercício de 2017.
Assim, considerando que ficou constatada a inscrição em restos a pagar
não

processados

em

funções

vinculadas

e

não

vinculadas

com

disponibilidade de caixa líquida negativa, antes da inscrição, infringiu-se o
disposto no artigo 55, inciso III, letra b, da LC 101/2000; e,
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Considerando que o gestor não trouxe argumentos que afastassem a
infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal, opina-se no sentido de não
acolher as alegações de defesa e manter o indicativo de irregularidade. (...)

2.11. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (Item 9 do RT
473/2018-4, item 2.11 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 e item 2.10 da Manifestação Técnica 3037/2020)

Inicialmente, na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica havia
opinado pela manutenção da irregularidade (porém, passível de ressalva), assim
como o Ministério Público, no Parecer 1122/2020 (reiterado pelo Parecer
2085/2021).
Após análise das razões expostas em sede de sustentação oral, em conjunto com a
documentação acostada aos autos naquela oportunidade, a área técnica sugere
manter o presente indicativo de irregularidade, porém passível de ressalva.
Desta forma, quanto ao presente item, em consonância com o Ministério Público de
Contas, acolho o entendimento técnico exarado na Manifestação Técnica
3037/2020, nos seguintes termos:
(...) DA ANÁLISE NA ITC:
Consta do RT 473/2018-4
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:
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Tabela 9): Transferências para o Poder Legislativo
Descrição
Receitas tributárias e transferências de impostos - Ex. Anterior

Em R$ 1,00
Valor
60.798.545,68

% Máximo de gasto do Legislativo - conforme dados populacionais

7,00

Limite máximo permitido para transferência

4.255.898,20

Valor efetivamente transferido
Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

4.299.744,72

Portanto, verifica-se que o Poder Executivo transferiu recursos ao Poder
Legislativo acima do limite permitido.
Pelo exposto, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar as razões de
justificativas que julgar necessárias.
JUSTIFICATIVAS:
A seguir reprodução da justificativa apresentada à fl. 9 do doc 95:

Evidencia-se pelo Balanço Financeiro dispêndios ao poder
legislativo no total de R$ 4.299.744,72 e ingresso devolvidos no
valor de R$ 334.367,78 resultando no valor de efetivo de
transferidos de R$3.965.376,94.
ANÁLISE:
De fato, consta das notas explicativas do processo de PCA da Câmara (TC
3487/2018) a devolução de duodécimos ao Poder Executivo, em 2017, no
montante de R$ 334.367,78, o que atenua a irregularidade. Desta forma,
entende-se que o item é passível de ressalva.
DA DEFESA ORAL (Memorial de Defesa, Evento 217):
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ANÁLISE DA DEFESA:
A irregularidade reside na transferência de recursos ao Poder Legislativo
acima do limite constitucional.
Em sede de defesa oral, o gestor não apresenta fatos e/ou documentos
novos capazes de modificar o entendimento proferido pela área técnica na
ITC 2189/2019, razão pela qual sugere-se mantê-lo, uma vez que o limite
estabelecido pela Lei Máxima foi descumprido, porém, no caso concreto,
entende-se ser a impropriedade passível de ressalva, em decorrência da
devolução de duodécimos realizada pela Câmara ao Poder Executivo. (...)

2.12. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS DO CONTROLE INTERNO E DO PRONUNCIAMENTO DO
CHEFE DO EXECUTIVO (Item 11.1 do RT 473/2018-4 e item 2.12 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019)

Na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica opinou pelo saneamento
da irregularidade, assim como o Ministério Público, no Parecer 1122/2020 (reiterado
pelo Parecer 2085/2021).
Desta forma, quanto ao presente item, acolho o entendimento técnico exarado na
Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, nos seguintes termos:

(...) DA ANÁLISE NA ITC:
Consta do RT 473/2018-4
Consta da Instrução Normativa TC 43/2017 previsão para encaminhamento, pelo
prefeito, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do
Sistema de Controle Interno (Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de
controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos
no Anexo II, Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC nº
621/2012 c/c art. 122, § 5º do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº
261/2013 e c/c art. 4º da Resolução TC nº 227/2011);
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- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando ter tomado
conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão
central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do art.
4º, da Resolução TC nº 227/2011.
Entretanto, em consulta aos arquivos encaminhados na PCA, os documentos
afirmam que “o referido arquivo/nota explicativa não foi encaminhado para o
setor contábil”.
Sendo assim, diante da ausência dos documentos acima descritos, sugere-se
citar o gestor responsável para apresentar os arquivos conforme determina o
normativo desta Corte de Contas.
JUSTIFICATIVA:
Alega o jurisdicionado ter encaminhado junto com a defesa, o Relatório e
Parecer

Conclusivo

emitido

pelo

Sistema

de

Controle

Interno

e

o

Pronunciamento do chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento do
mesmo.
ANÁLISE:
Verificou-se de fato, o encaminhamento via documentos 133 e 135, das peças
objeto de citação.
No que tange ao RELUCI, a conclusão do Controle Interno foi pela regularidade
com ressalvas, em função da ausência de medidas voltadas para o reequilíbrio
das contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município.
Assim, foi saneada a irregularidade. (...)
2.13 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE (analisadas pelo Núcleo de Fiscalização de Pessoal e Previdência - Termo
de Citação 261/2019 - RT 102/2019-4 - ITI 205/2019

2.13.1 Ausência de repasse tempestivo de aporte financeiro para
cobertura do déficit financeiro do RPPS (Item 2.1 do RT 102/2019,
Item 3 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019 e Item 2.1 da
Manifestação Técnica de Defesa Oral 90/2020)
2.13.2 Ausência de regularização de débitos previdenciários em
atraso (Item 2.2 do RT 102/2019, Item 3 da Instrução Técnica
Conclusiva 2189/2019 e Item 2.2 da Manifestação Técnica de Defesa
Oral 90/2020)
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2.13.3 Ausência de lei/proposta legislativa estabelecendo plano de
amortização para equacionamento do déficit atuarial apurado pelo
estudo de avaliação atuarial (Item 2.3 do RT 102/2019)
Quanto ao item 2.13.3, vale ressaltar que o mesmo já foi objeto de citação da ITI 588/2018, tendo sido analisado no item 2.7
deste Voto (Item 6.5 do RT 473/2018-4, item 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, item 2.3 da Manifestação
Técnica de Defesa Oral 90/2020 e item 2.6 da Manifestação Técnica 3037/2020).

Inicialmente, na Instrução Técnica Conclusiva 2189/2019, a área técnica havia
opinado pela manutenção das irregularidades referentes aos itens 2.13.1 e 2.13.2,
assim como o Ministério Público, no Parecer 1122/2020 (reiterado pelo Parecer
2085/2021).
Após análise das razões expostas em sede de sustentação oral, em conjunto com a
documentação acostada aos autos naquela oportunidade, a área técnica sugere
manter os referidos indicativos de irregularidade.
Desta forma, quanto aos itens 2.13.1 e 2.13.2, em consonância com o Ministério
Público de Contas, acolho o entendimento técnico exarado na Manifestação
Técnica 3037/2020, nos seguintes termos:

(...) DA ANÁLISE NA ITC:
Realizada a devida citação, o gestor não apresentou justificativas quanto aos
itens acima (2.1, 2.2 e 2.3), sendo decretada a revelia do mesmo, conforme
Decisão Monocrática 475/2019-1. Portanto, não há nos autos comprovação da
regularização de tais apontes.
DA DEFESA ORAL
Em análise a sustentação oral, contida nas Notas Taquigráficas 150/2020-7,
verifica-se que a argumentação usada é basicamente na contextualização da
situação crítica do município herdada da administração passada e dos feitos em
sua administração para o reequilíbrio fiscal e readequação legal do município.
Ainda em sua defesa, solicita que seja aplicado o princípio da intranscendência
subjetiva para o afastamento de sua responsabilidade apresentando citações de
julgados de ministros de nossa Suprema Corte. Assim sendo, observa-se que
não houve argumentos ou fatos que pudessem esclarecer as irregularidades
apontadas na inicial.
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Já o memorial descritivo (Evento 217 – Petição Inicial 890/2020-1) e documentos
acostados (Eventos 168 a 196 e 199 a 213) contemplam duas irregularidades do
RT 102/2019-4, a saber:
- Ausência de repasse tempestivo de aporte financeiro para cobertura do déficit
financeiro do RPPS (item 2.1 do RT 102/2019-4), e
- Ausência de regularização de débitos previdenciários em atraso (item 2.2 do
RT 102/2019-4).
Cabe ressalva quanto ao item 2.3 do RT 102/2019-2 (Ausência de lei/proposta
legislativa estabelecendo plano de amortização para equacionamento do déficit
atuarial apurado pelo estudo de avaliação atuarial), que por apresentar o mesmo
objeto, foi analisado no item 2.7 da ITC 2189/2019-9. Assim sendo, excluímos tal
item desta análise, pois será tratado oportunamente naquele item.
Assim, passa-se a analisar o memorial descritivo concernente as irregularidades
mantidas na ITC 2198/2019-9, tópico 3:
 Item 2.1 - AUSÊNCIA DE REPASSE TEMPESTIVO DE APORTE
FINANCEIRO PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS, a
defesa apresenta os seguintes argumentos:
Informamos que os aportes financeiros devidos ao Instituto se referiam a
aposentadorias e pensões de competência do tesouro municipal. Contudo, a partir
do ano de 2019, essas aposentadorias e pensões passaram a ser pagas pela
municipalidade diretamente em sua folha de pagamento. Dessa forma, deixou-se
de ser devido os repasses. Conforme mencionado em outros itens, no exercício de
2017 essa gestão enfrentou muitas adversidades em virtude das más gestões
anteriores. Assim, devido a essa situação, inicialmente não foi possível honrar
todos os compromissos. Contudo, de acordo com que a situação foi melhorando a
municipalidade adotou as medidas necessárias. É também o caso dos aportes
financeiros ao RPPS. Posteriormente, esses valores não repassados no exercício
de 2017 foram devidamente transferidos ao Instituto. Foram repassados inclusive
valores devidos pela gestão anterior. Destaca-se ainda que realizamos o
parcelamento de todos valores não repassados pelas gestões anteriores.
Para confirmar essas alegações, foi juntada aos autos a seguinte documentação
comprobatória:
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Peça

Complementar

18499/2020-6:

Listagem

de

Movimento

Financeiro

evidenciado os repasses de aportes financeiros de competência de 2017
realizados no ano de 2018;
Peça

Complementar

18500/2020-5:

Listagem

de

Movimento

Financeiro

evidenciado os repasses de aportes financeiros de competência de 2017 e
anteriores realizados no ano de 2019;
Peças

Complementares

18497/2020-7

e

18498/2020-1:

Evidenciam

o

parcelamento de valores devidos e não repassados pelas gestões anteriores
referente a apostes financeiros ao RPPS.
Todos os repasses realizados no ano de 2019 refere-se a exercícios anteriores,
uma vez que, conforme já informado, não eram mais devidos repasses desse ano
em diante. Assim, peço o deferimento das alegações e o afastamento da
irregularidade.

Observa-se na argumentação da defesa que ela própria confirma a
inconsistência apresentada na inicial e que não foi possível honrar todos os
compromissos.

Alega,

ainda,

que

em

momento

oportuno

realizou

a

transferências dos valores devidos e realizou o parcelamento dos valores
devidos.
Assim sendo, a irregularidade se mantém e acertos posteriores não a elide,
sendo sua obrigação corrigi-los imediatamente para o fiel cumprimento das
determinações legais. Portanto, sugere-se a manutenção da irregularidade (item
2.1 do RTC 102/2019-4).
 Item

2.2

-

AUSÊNCIA

PREVIDENCIÁRIOS

EM

DE

ATRASO,

REGULARIZAÇÃO
a

defesa

DE

apresenta

os

DÉBITOS
seguintes

argumentos:
Informamos que a atual gestão vem realizando o pagamento de todas as parcelas
do acordo de parcelamento existente. Possivelmente, deve ter ocorrido algum
equívoco

no

preenchimento

do

RELATÓRIO

DETALHADO

DE

PARCELAMENTOS FIRMADOS (RELPAR), deixando de evidenciar todas as
parcelas pagas no exercício. Pode ser observado na DECLARAÇÃO SOBRE O
RECEBIMENTO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS NO EXERCÍCIO,
integrante da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência do exercício
de 2017, que a municipalidade recolheu todas as parcelas vencidas no referido
exercício, totalizando o valor de R$3.370.795,26. Atendendo a área técnica, que
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sugere a apresentação comprovantes de recolhimentos, segue anexa (ANEXO D)
a este memorial LISTAGEM DE PAGAMENTOS, através da qual e possível
confirmar os pagamentos das parcelas do ano de 2017. Segue também, nesse
mesmo anexo, LISTAGEM DE PAGAMENTOS de todas as parcelas pagas após
o ano de 2017, evidenciando assim o cumprimento das obrigações dessa gestão.
Considerando o exposto, peço que a irregularidade seja descartada. (g.n)

Neste ponto a defesa afirma que as parcelas do parcelamento de 2017 foram
pagas no respectivo exercício, solicita que seja observado a declaração do
gestor do RPPS contida no Processo 9640/2018-7 (Prestação de Contas do
Instituto) em que afirma o recebimento das parcelas vincendas em 2017 e,
ainda, apresenta uma listagem de pagamento totalizando R$3.370.795,26.
Em que pese a alegação da defesa sobre a existência da declaração de quitação
do gestor (e confirmado em análise àquele processo) e da apresentação da
listagem de pagamento, restou ausente a comprovação de recolhimentos dos
valores de parcelamentos (Guia de pagamento ou extrato de transferência
bancária), sendo esta prova cabal do repasse dos valores e aqueles meros
documentos auxiliares. A lista de pagamentos é um relatório do sistema de
contabilidade e não representa um documento hábil para comprovação do
recolhimento dos débitos previdenciários. A declaração do gestor representa
uma informação declarativa da regularidade do repasse, porém é questionada
diante da ausência dos comprovantes de recolhimentos, podendo futuramente
apurar a responsabilidade do gestor, se for o caso.
Na peça inicial, Relatório Técnico, já solicitava os comprovantes de recolhimento
dos parcelamentos, entretanto a defesa preferiu lançar mão de documentos
auxiliares a encaminhar a documentação solicitada e necessária à elucidação
dos fatos. Assim sendo, não nos resta outra alternativa, que seja mantida a
irregularidade apontada.
Portanto, sugere-se a manutenção da irregularidade (item 2.2 do RTC 102/20194).
Considerando que as argumentações e documentos apresentados pela defesa
não altera ou modifica a análise prolatada pela área técnica na ITC 2189/2019-9,
sugere-se a manutenção das irregularidades contida no tópico 3, itens 2.1 e 2.2
(itens 2.1 e 2.2 do RTC 102/2019-4) (...)
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Em seguida, tem-se as demais análises contidas na Instrução Técnica Conclusiva
2189/2019, com as quais corroboro:
4. GESTÃO FISCAL
4.1 DESPESAS COM PESSOAL
4.1.1 Limite das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
Assunto já tratado no item 2.9 deste relatório.
4.1.2 Limite das Despesas com Pessoal - Consolidado
Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL

95.724.547,29
56.362.094,13
58,88

Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

Conforme

se

observa

da

tabela

anterior,

considerando

as

despesas

consolidadas, foi cumprido o limite legal de 60% e descumprido o limite
prudencial de 57%.
4.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Legal: Art. 59, IV, da Lei Complementar 101/2000; e art. 3º, II, da
Resolução 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com o RT 473/2018, a dívida consolidada líquida não extrapolou o
limite de 120% estabelecido na legislação, conforme evidenciado a seguir:

Em R$ 1,00

Tabela 3: Dívida consolidada líquida
Descrição

Valor
68.976.695,68
1.137.601,86
67.839.093,82
95.724.547,29
70,87%

Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida – RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL
Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

4.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Legal: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art.
7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal 43/2001; art. 167, III da
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Constituição Federal/1988; art. 55, inciso I, alínea "c"; e art. 40, §1º, da Lei
Complementar 101/2000.
De acordo com o RT 473/2018, não foram extrapolados os limites de contratação
de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7%
Receita Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República; bem como
não houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias.

4.4 RENÚNCIA DE RECEITA
Conforme consta do RT 473/2018, não foi identificada previsão de renúncia
de receita em 2017.
4.5 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Assunto já tratado no item 2.10 deste relatório.
5. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
5.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO
Base Legal: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988; e art. 60, inciso XII,
do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição
Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006).
De acordo com o RTC 473/2018, verifica-se que o município cumpriu com o
limite mínimo constitucional de 25% das receitas resultantes de impostos e
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino:
Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino

Em R$ 1,00

Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
% de aplicação
Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

Valor
9.184.967,22
52.638.688,36
61.823.655,58
18.562.757,57
30,03

5.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Base Legal: Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela EC 53/2006).
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De acordo com o RT 473/2018, verifica-se que o município cumpriu com o limite
mínimo constitucional de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do
magistério:
Tabela 8: Recursos do FUNDEB a profissionais do magistério

Em R$ 1,00

Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Pagamento de profissionais do magistério
% de aplicação
Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

Valor
19.365.759,31
22.456.434,05
99,28

5.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE
Base Legal: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal/1988 (Incluído pela EC 29/2000).
De acordo com o RT 473/2018, verifica-se que o município cumpriu com o limite
mínimo constitucional previsto de 15% para a saúde:
Tabela 9: Aplicação em ações e serviços públicos saúde

Em R$ 1,00

Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
% de aplicação
Fonte: Processo TC 03261/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017

6

Valor
9.184.967,22
52.638.688,36
61.823.655,58
9.419.487,69
15,24%

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Assunto já tratado no item 2.11 deste relatório.

Tem-se ainda as seguintes análises contidas na Manifestação Técnica 3037/2020,
com as quais corroboro:
4 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO (Processo 3262/2018)
Consta do processo de prestação de contas anual de gestão de 2017, TC
3262/2018, da Prefeitura de Barra de São Francisco, cujo ordenador de
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despesas foi ALENCAR MARIM, o Acórdão 00470/2019-9, contendo a seguinte
decisão:
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da
Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1 MANTER as seguintes irregularidades, apontadas nos itens 2.1, 2.4, 2.8,
2.9, 2.10 e 2.11 da Instrução Técnica Conclusiva 491/2019, de
responsabilidade do senhor Alencar Marim:
(...)
1.2 JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do senhor Alencar Marim Prefeito Municipal de Barra de São Francisco no exercício de 2017, pela
prática de atos ilegais, presentificados nos itens 2.1, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10 e
2.11 acima discriminados, com amparo no artigo 84, inciso III, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, observando que este julgamento não
produzirá efeitos para os fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g da
Lei Complementar nº 64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de
junho de 2010), por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na
decisão do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF;
1.3 APLICAR MULTA ao senhor Alencar Marim no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com base no artigo 135, incisos I e II da Lei Complementar
621/2012 e art. 389, I do RITCEES;
1.4 ENVIAR, após o trânsito em julgado, a comunicação do julgamento, por
força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso
Extraordinário nº 848.826/DF, sob a forma de parecer prévio,
recomendando a desaprovação das contas pela Câmara Municipal, para
fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, g da Lei Complementar nº
64/90 (alterado pela Lei Complementar nº 135, 4 de junho de 2010);
1.5 RECOMENDAR o atendimento integral à IN 43/2017 e seus anexos no
envio das próximas prestações de contas (Itens 2.2, 2.5, 2.6 e 2.7);
1.6 DETERMINAR ao Prefeito Municipal e ao atual Controlador Geral do
Município de Barra de São Francisco:
1.6.1 Que seja realizada conciliação nas contas de consignações do
passivo financeiro e, caso necessário, lançamentos de ajustes visando a
regularização das mesmas (Item 2.4);
1.6.2 Que seja instaurada Tomada de Contas Especial, para apuração e
quantificação do dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim de
apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o
recolhimento em atraso das parcelas devidas ao INSS (Itens 2.8, 2.9 e
2.10)., sob pena de incorrerem em responsabilidade solidária, informando,
ainda, outros dados exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014,
devendo os autos da Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este
Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art. 14 da IN TC
32/2014;
1.6.3 Comuniquem a esta Corte de Contas a Instauração de Tomada de
Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido
no art. 5º da IN TC 32/20146 e, acaso confirmado o prejuízo, providenciem
sua devolução ao erário do município, nos termos dos arts. 152 e seguintes
do Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes
da IN nº 32/2014;
1.7 ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, nos termos do art. 461 do Regimento Interno, a fim de que seja
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remetida aos órgãos competentes a documentação necessária para a
realização da cobrança, caso não comprovado o recolhimento da multa
imputada no prazo previsto no art. 454, I do Regimento Interno

O processo encontra-se em fase de recurso, conforme processo TC 12841/20193.
Do anexo único da Decisão Plenária nº 15/2020, consta do encaminhamento da
hipótese 7, pertinente ao presente caso, que deverá haver complementação da
instrução dos presentes autos (contas de governo), com a repercussão das
questões levantadas no processo referente à ordenação de despesas,
considerando relevância, materialidade e generalidade, e promoção de novo
contraditório.
Entretanto, do Acórdão 00470/2019-9, verificou-se que as irregularidades que
remanesceram foram:
2.1 Inobservância do prazo regulamentar de encaminhamento da PCA
(ITEM 2.1 RT 274/2018-3) - Base Legal: art. 139 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013 e art. 135 da LC 621/12.
2.4 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas contas de
consignações do passivo financeiro (ITEM 3.2.4, RT 274/2018-3) - Base
Legal: artigos 92 e 105 da Lei 4.320/1964.
2.8 Não pagamento da totalidade das contribuições patronais devidas
ao RGPS (ITEM 3.4.1.1, RT 274/2018-3) - Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e
103 da Lei Federal 4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal
8212/1991.
2.9 Não recolhimento da totalidade das contribuições sociais retidas
dos servidores vinculados ao RGPS (ITEM 3.4.1.2, RT 274/2018-3) Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64.
2.10 Ausência de recolhimento e acúmulo de saldo de contribuições
previdenciárias retidas de terceiros e dos segurados do RGPS (ITEM
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3.4.1.3, RT 274/2018-3) - Base Legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I,
alínea “a” e “b” da Lei Federal 8.212/91; Arts. 40 e 195, inciso II da
Constituição Federal.
2.11 Ausência de pagamento dos parcelamentos previdenciários (ITEM
3.5.1, RT 274/2018-3) - Inobservância a Lei Federal nº 8.212/91, art. 30,
Inc. I, alíneas “a” e “b”, art. 37 da Constituição da República, Lei
4320/64, e Leis Municipais 234 e 235/2011.

Depreende-se da listagem acima que as questões relacionadas à previdência
possuem potencial ofensivo para macular as contas do prefeito, matéria tratada
na Constituição da República, observado ainda os critérios de materialidade e
generalidade.
De sorte que o assunto já foi tratado nas contas do prefeito, ou seja, nestes
autos, conforme item 2.5

desta

manifestação

técnica

“NÃO

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE E
RETIDAS DE SERVIDORES (Item 2.6 da ITC 2189/2019 e 6.4 do RT 473/2018)
- Base legal: Art. 195 da Constituição Federal de 1988”.
Ante o exposto, considerando que a repercussão das questões levantadas no
processo referente à ordenação de despesas já foi considerada nestes autos,
entende-se desnecessária a promoção de novo contraditório.

Observo constar da Manifestação Técnica 3037/2020 a sugestão, com a qual
corroboro, de formação de autos apartados, com fulcro no art. 134, III e §2º c/c
art. 281, ambos do Regimento Interno, a fim de que seja aplicada penalidade de
multa ao senhor Alencar Marim, prevista no art. 5º, inciso IV, §§1º e 2º da Lei
10.028/2000, face ao descumprimento do limite legal com despesa de pessoal –
Poder Executivo.
Há ainda na Manifestação Técnica de Defesa Oral 00090/2020-9, elaborada pelo
NPPREV, sugestão de aplicação de multa, nos termos art. 135, II da Lei
Complementar nº 621/2012 e art. 389, II da Resolução TC 261/2013 (Regimento
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Interno do Tribunal de Contas) ao senhor Alencar Marim, Prefeito Municipal no
exercício de 2017, por não apresentar documento novo em sustentação oral,
conforme § 3° do art. 328 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas) combinado com seu o §1°.
Quanto a aplicação de multa por não apresentação de documento novo em
sustentação oral, divirjo da área técnica, tendo em vista que a apresentação de
documentos novos ensejou inclusive o afastamento de alguns dos indicativos de
irregularidade inicialmente apontados.
Observa-se ter a área técnica e o Ministério Público de Contas mantido, após análise
da sustentação oral e memorial, o posicionamento pela Rejeição das Contas do
Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, referente ao exercício de 2017.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e
tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, corroborando em parte o
entendimento da área técnica e em parte do Ministério Público de Contas, com
fulcro no artigo 80, III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da
Constituição Estadual, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator

1. PARECER PRÉVIO TC-051/2021-7
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, por:
1.1. EMITIR PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Barra de São
Francisco, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor Alencar Marim Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, relativas ao exercício financeiro de
2017, conforme dispõem o inciso III do art.132, do Regimento Interno deste Tribunal
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e o inciso III do art. 80, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a
manutenção das irregularidades a seguir relacionadas:
1.1.1. 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 Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64
1.1.2. Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas
públicas - Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar nº 101/2000
1.1.3. Ausência de medidas legais para a instituição do fundo municipal de
saúde como unidade gestora - Passível de Ressalva - Base Legal: Art. 14 da
lei complementar federal 141/12
1.1.4. Não recolhimento das contribuições previdenciárias do ente e retidas
de servidores - Base Legal: Art. 195 da CF/1988
1.1.5. Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – poder
executivo -

Base Legal: alínea b, inciso III, do Artigo 20, 22 e 23 da LC

101/2000
1.1.6. Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade
financeira suficiente (art. 55 da LRF) - Base Legal: art. 55, III, b, 3 da LRF
1.1.7. Transferências de recursos ao poder legislativo acima do limite
constitucional; Passível de Ressalva - Base Legal: Art. 29-A, inciso I (redação
dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da
Constituição da República/1988
1.1.8. Ausência de repasse tempestivo de aporte financeiro para cobertura
do déficit financeiro do RPPS - Base Legal: art. 2º, § 1º, da Lei Federal
9.717/1998; art. 76 e 86 da Lei Complementar Municipal 001/2002; e, art. 26 da
Portaria MPS 403/2008
1.1.9. Ausência de regularização de débitos previdenciários em atraso Base Legal: arts. 37, 40 e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição da República;
art. 1º da Lei Federal 9.717/1998; art. 67, alínea ‘a’, da Lei Complementar
001/2002; e, art. 5º-A da Portaria MPS 402/2008

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

Identificador: 99E5D-81AE5-BA4CC

PARECER PRÉVIO TC- 51/2021
is/fbc

1.2. FORMAR processo apartado, no tocante ao apontamento descrito no item
1.5 – Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal, com a
finalidade de aplicar a sanção pecuniária ao Sr. Alencar Marim, com espeque no
art. 136 da LC n. 621/2012 c/c art. 5°, inciso IV, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000 e
arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 281 e 390, inciso III, da Resolução nº 261/2013
(Regimento Interno) e também com a finalidade de aplicação de multa ao senhor
Alencar Marim, na forma do art. 135, incisos VIII e IX, da Lei Complementar nº
621/2012, tendo em vista que envio dos dados de forma intempestiva;
1.3. ARQUIVAR os autos do processo após trânsito em julgado.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 25/06/2021 – 28ª Sessão Ordinária da 1ª CÂMARA
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Subsecretária das Sessões
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