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DE

IBITIRAMA

–

EXERCÍCIO DE 2018 – CONDUTA REITERADA –
NÃO

HÁ

EVIDÊNCIA

–

APROVAÇÃO

COM

RESSALVAS –DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da prestação de contas anual de responsabilidade do Sr.
Reginaldo Simão de Souza, Prefeito do Munícipio de Ibitirama, exercício de 2018,
entregue em 28/03/2019, via sistema CidadES, nos termos do art. 123 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, observado, portanto, o prazo limite de 01/04/2019.
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Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o
Relatório Técnico Contábil RT 0707/2019-3 em que foram identificados indícios de
irregularidades, posteriormente

reproduzidos

na

Instrução

Técnica

Inicial ITI

0797/2019-6, nos termos da qual foi proferida a Decisão SEGEX 0749/2019-7,
promovendo-se

a

citação

do

responsável,

para

apresentação

de

esclarecimentos/justificativas que entendesse necessários no prazo de 30 dias
improrrogáveis.
Devidamente citado, o responsável apresentou a defesa (peça eletrônica 46).

Após, foram os autos à unidade técnica responsável que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 00811/2020-6 que, que propôs o que segue:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao município de
Ibitirama, exercício de 2018, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017
e com o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.
Regularmente citado, o prefeito apresentou defesa que, após análise,
resultou no saneamento dos apontes 5.1 e 6.1 do RT 707/2019, e na
mantença do seguinte aponte:
4.3.2.1 Recursos recebidos
a
título de
compensação financeira
pela exploração
de
petróleo
e
gás
natural
apresentam
discrepância
na
apuração
do
resultado
financeiro da fonte de recursos;
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente,
opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER
PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Ibitirama, recomendando a
APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas anual do Sr.
REGINALDO SIMAO DE SOUZA, prefeito no exercício de 2018, na forma do
art. 80, da Lei Complementar 621/2012.
Registre-se que o interessado requereu sustentação oral
apreciação do presente processo.

quando da

O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do Parecer 01848/2021-9, da
Lavra do eminente Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnando para
que.
Diante do exposto, o Ministério Público de Contas pugna:
3.1 seja emitido Parecer Prévio no sentido de recomendar ao Poder
Legislativo Municipal de Ibitirama a REJEIÇÃO DAS CONTAS sob a
responsabilidade do senhor Reginaldo Simões de Souza , exercício 2018, na
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forma prevista no art. 80, III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 132, III,
do Regimento Interno, considerando a manutenção das seguintes
irregularidades:


“Recursos recebidos a título de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância na
apuração do resultado financeiro da fonte de recurso” (item
4.3.2.1 do RT 0707/2019);



“Não reconhecimento de provisões matemáticas previdenciárias
relacionadas
aos
aposentados
e
pensionistas
sob
responsabilidade do município” (item 6.1 do RT 0707/2019).

3.2 sejam expedidas DETERMINAÇÕES correspondentes às irregularidades
constatadas, com o fito de se prevenir a reincidência, nos moldes do art. 329,
1
§ 7º, do Regimento Interno .

Após vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DO EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O exame das presentes contas dá-se em cumprimento ao art. 71, inciso II, da
Constituição Estadual, c/c art. 71, inciso I e art. 71 da Constituição Federal, o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).
Nos termos do art. 122, § 4º do Regimento Interno do TCEES, as contas do Prefeito
Municipal são compostas pelo Balanço Geral do Município e demais documentos e
informações exigidos em ato normativo do Tribunal, que no exercício em apreciação,
encontram-se normatizados pela Instrução Normativa 43/2017, consolidando as
contas das unidades gestoras: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitirama;
Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama; Prefeitura Municipal de Ibitirama; Câmara
Municipal de Ibitirama.
Considerando que essas contas individuais são julgadas posteriormente, pode haver
erros e irregularidades não detectados no nível consolidado que venham a ser
1

Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas aos ritos
especiais previstos neste Regimento.
§ 7º Em todas as hipóteses, o Tribunal poderá expedir recomendações, com o objetivo de contribuir para as boas práticas
administrativas dos órgãos e entidades jurisdicionados, bem como determinações para o exato cumprimento da lei, sem
prejuízo de outras providências cabíveis.
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constatados e julgados no futuro, em atendimento ao que dispõe o art. 71, inciso II,
da Constituição Federal e art. 71 da Constituição Estadual.
O exame das contas dos Prefeitos é tarefa nobre, complexa e abrangente atribuída
constitucionalmente2 às Corte de Contas, na medida que, por meio do parecer prévio
subsidia a Câmara Municipal com elementos técnicos para que aquele Poder emita
seu julgamento e, assim,

exerça o controle externo a ela atribuído pela

Constituição3 e pela Lei Orgânica Municipal.
Em cumprimento ao seu mandato constitucional e legal, e conforme estabelecem o
caput e § 1º do art. 124 do Regimento Interno do TCEES, o parecer prévio consiste
em apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial, financei ra
e fiscal havida no exercício, devendo demonstrar se o balanço geral representa
adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em
31 de dezembro, se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais
de contabilidade aplicados à Administração Pública, bem como a observância dos
princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública, concluindo
pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição das contas.
Saliente-se que a opinião pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição
fundamenta-se nos critérios dispostos no art. 80 da Lei Orgânica do TCEES (LC
621/2012):
I - pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a compatibilidade dos
planos

e

programas

de

trabalho com os resultados da execução

orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o
cumprimento das normas constitucionais e legais;

2

A Constituição da República do Brasil de 1988 e, consequentemente, a Constituição do Estado do
Espírito Santo de 1989, reservaram ao Tribunal de Contas posição de relevo, dotando-o de amplas
atribuições fiscalizadoras. Inserido no Título IV - Da Organização dos Poderes, Capítulo I - Do Poder
Legislativo, e na Seção VI - Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e
Patrimonial, o artigo 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo define as competências do
Tribunal de Contas e estabelece que o Controle Externo será exercido com o seu auxílio.
3

Art. 31 da Constituição Federal 1988; art. 29 da Constituição Estadual e art. 15, Inciso V c/c
art. 117.

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

Identificador: C909E-742A2-D64DE

PARECER PRÉVIO TC-055/2021
hm/al

II - pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não
resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de
monitoramento pelo Tribunal;
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma
constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial.
Considerando o comando regimental, a análise da Prestação de Contas do Exercício
de 2018 observou o escopo delimitado por meio da Resolução TC 297/2016 e
alterações posteriores.
Passo a fundamentar o meu voto com a inclusão do relatório técnico, com vistas à
apreciação e à emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento da prestação
de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo municipal

2.2.1 DO RELATÓRIO TÉCNICO 0707/2019-3
Por tratar-se de Contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, compreendendo
um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil,
financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que permite a avaliação da
gestão política do responsável, expressa os resultados da atuação governamental,
submetidos ao TCE-ES para apreciação e emissão de parecer prévio com vistas a
auxiliar o julgamento levado a efeito pelo respectivo Poder Legislativo, a quem
compete o julgamento em definitivo dessa espécie de contas 4, reproduzo a seguir as
análises realizadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia,
com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio que subsidiarão a apreciação
das contas por este Relator bem como, subsidiarão o julgamento destas contas pela
Câmara Municipal:
2.

FORMALIZAÇÃO

2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO
Considerando que a prestação de contas foi entregue em 28/03/2019, via
sistema CidadES, verifica-se que a unidade gestora observou o prazo limite
de 01/04/2019, definido em instrumento normativo aplicável.
4

Aquelas– Manual de Inicio de Mandato - TCEES

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

Identificador: C909E-742A2-D64DE

PARECER PRÉVIO TC-055/2021
hm/al

Dessa forma, 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 28/03/2021.

3.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 12/2017, elaborada nos termos
do § 2º, do art. 165 da CF/88, compreendendo as metas e prioridades do
município, dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA),
definindo os programas prioritários de governo e estabelecendo, dentre
outras diretrizes, os riscos e metas fiscais a serem observados na
execução orçamentária.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei 940/2017, estimou a
receita em R$ 30.500.000,00 e fixou a despesa em R$ 30.500.000,00 para o
exercício em análise, admitindo a abertura de créditos adicionais
suplementares até o limite de R$ 7.625.000,00, conforme a LOA.
4.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Créditos adicionais
suplem entares

Créditos
adicionais
especiais

Em R$ 1,00
Créditos adicionais
extraordinários

Total

940/2017(LOA)

8.880.033,64

0,00

0,00

8.880.033,64

Total

8.880.033,64

0,00

0,00

8.880.033,64

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMCAD

De acordo com a dotação inicial e as movimentações de créditos
orçamentários, constata-se que houve alteração na dotação inicial no valor de
R$ 2.837.086,61, conforme segue.
Tabela 2) Despesa total fixada

Em R$ 1,00

(=) Dotação inicial (BALORC)

30.500.000,00

(+) Créditos adicionais suplementares (DEMCAD)

8.880.033,64

(+) Créditos adicionais especiais (DEMCAD)

0,00

(+) Créditos adicionais extraordinários (DEMCAD)

0,00

(-) Anulação de dotações (DEMCAD)

6.042.947,03

(=) Dotação atualizada apurada (a)

33.337.086,61

(=) Dotação atualizada BALORC (b)

33.337.086,61

(=) Divergência (c) = (a) – (b)

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALORC, DEMCAD

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

Em R$ 1,00
6.042.947,03

Excesso de arrecadação
Superávit Financeiro

0,00
293.000,00

Operações de Crédito

0,00

Anulação de Reserva de Contingência

0,00
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Recursos sem despesas correspondentes (§8º do art. 166, CF/1988)

0,00

Saldo de créditos especiais/extraordinários aberto nos últimos 4 meses

0,00

Recursos de Convênios

2.544.086,61

Total

8.880.033,64

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMCAD

Observa-se que a autorização contida no caput do art. 5º da LOA para
abertura de créditos adicionais foi de R$ 7.625.000,00, e a efetiva abertura foi
de R$ 8.880.033,64, ocorre que os incisos I a VIII e parágrafo único do art. 5º
da LOA abaixo transcritos, inclui outros limites conforme se verifica:

Ao realizar uma análise individualizada por fonte de recursos, conforme
tabela seguinte, verificou-se a suficiência de recursos para a abertura de
crédito adicional proveniente de excesso de arrecadação e do superávit
financeiro (exercício anterior), tendo em vista o § único do art. 8º da LRF.
Tabela 4) Fontes de Créditos Adicionais x Fontes de Recursos
DEMCAD
Fontes de

Abertura de Créditos
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Recursos

Adicionais
Excesso
de
Arrecadaç
ão
(a)

Arrecadação

Superávi
t
Financei
Apurad
ro do
o
Exercíci
o
(c)
Anterior
(b)

502 - CONVÊNIOS
DA UNIÃO

0,00

293.000,00

Exercício Anterior

Suficiênci
a/
Insuficiên
cia
(d) = (c) –
(a)

41.967,9
4

41.967,94

Apurad
o
(e)

Suficiênci
a/
Insuficiên
cia
(f) = (e) –
(b)

694.649,
55

401.649,55

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – DEMCAD, BALEXOR,
BALPAT

4.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política fiscal dos entes públicos abrange a administração das receitas, do
orçamento e da despesa pública, assim como dos ativos e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela diferença entre receitas e
despesas primárias, tem como objetivo principal indicar a capacidade que o
município tem em gerar receitas suficientes para custear as despesas
correntes e de investimentos, sem que haja comprometimento da capacidade
de administrar a dívida existente.
As receitas primárias (não-financeiras) são as resultantes basicamente da
arrecadação de tributos e prestação de serviços. As despesas primárias são
aquelas necessárias à prestação dos serviços públicos (deduzidas das
despesas financeiras).
Por seu turno, o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da
dívida fiscal líquida, indicando a necessidade ou não de financiamento do
setor público junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece
regras em relação às metas de resultados primário e nominal, conforme o §1º
do art. 4º:
§1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo
de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em
valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas,
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para
o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho
quando comprometido o atingimento das metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira,
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

O acompanhamento da evolução do cumprimento ou não das metas
estabelecidas na LDO, para os resultados primário e nominal, é feito por meio
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma
estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta estabelecida na LDO
para resultados primário e nominal do município e o resultado obtido da
execução do orçamento estão detalhados no quadro a seguir:
Tabela 5) Resultados Primário e Nominal
Rubrica

Em R$ 1,00
Meta LDO

Execução

Receita Primária

27.000.000,00

32.208.741,66

Despesa Primária

27.500.000,00

29.033.815,09
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Resultado Primário

-500.000,00

1.972.855,80

Resultado Nominal

700.000,00

3.755.780,63

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018

O responsável não recebeu pareceres de alerta desta Corte de Contas, pelo
não atingimento de metas previstas.
4.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que houve uma
arrecadação de 104,34% em relação à receita prevista:
Tabela 6) Execução orçamentária da receita

Em R$ 1,00

Unidades gestoras

Previsão
Atualizada

Receitas
Realizadas

Prefeitura Municipal de Ibitirama

27.779.779,90

28.483.274,38

102,53

2.555.000,00

3.332.665,69

130,44

680.000,00

546.142,99

80,32

Total (BALORC por UG)

31.014.779,90

32.362.083,06

104,34

Total (BALORC Consolidado)

31.014.779,90

32.362.083,06

104,34

0,00

0,00

0,00

Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Ibitirama

Divergência

%
Arrecadação

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC

A receita orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a
que segue:
Tabela 7) Receita Orçamentária por categoria econômica (consolidado)

Em R$ 1,00

Previsão
Atualizada

Categoria da Receita

Receitas
Realizadas

Receita Corrente

29.919.800,00

29.774.824,45

Receita de Capital

1.094.979,90

2.587.258,61

0,00

0,00

31.014.779,90

32.362.083,06

Operações De Crédito / Refinanciamento
Totais

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC

A execução orçamentária consolidada representa 87,20% da dotação
atualizada, conforme se evidencia na tabela a seguir:
Tabela 8) Execução orçamentária da despesa
Unidades gestoras
Prefeitura Municipal de Ibitirama

Em R$ 1,00

Dotação
Atualizada

Despesas
Em penhadas

%
Execução

24.044.241,61

21.385.726,44

88,94%

Câmara Municipal de Ibitirama

1.500.000,00

993.759,19

66,25%

Fundo Municipal de Saúde de
Ibitirama

7.112.845,00

6.137.746,39

86,29%

680.000,00

551.981,08

81,17%

Total (BALORC por UG)

33.337.086,61

29.069.213,10

87,20%

Total (BALORC Consolidado)

33.337.086,61

29.069.213,10

87,20%

0

0

0

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Ibitirama

Divergência

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC

A despesa orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é
a que segue:
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Tabela 9) Despesa orçamentária por categoria econômica (consolidado) Em R$ 1,00
Dotação
Inicial

Especificação
Corrente

Dotação
Atualizada

Despesas
Empenhadas

Despesas
Liquidadas

Despesas
Pagas

29.166.700,00

29.432.049,67

26.936.331,54

26.494.815,50

26.492.372,45

1.323.300,00

3.895.036,94

2.132.881,56

1.532.103,77

1.532.103,77

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Amortização da
Dív ida /
Ref inanciamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reserv a RPPS

0,00

0,00

30.500.000,00

33.337.086,61

De Capital
Reserv a de
Contingência

Totais

-

-

29.069.213,10

-

28.026.919,27

28.024.476,22

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC

A execução orçamentária evidencia um resultado superavitário no valor de
R$3.292.869,96, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 10) Resultado da execução orçamentária (consolidado)

Em R$ 1,00

Receita total realizada

32.362.083,06

Despesa total executada (empenhada)

29.069.213,10

Resultado da execução orçamentária (déficit/superávit)

3.292.869,96

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC

4.3.1

Aplicação de Recursos por Função de Governo, Categoria
Econômica e Natureza da Despesa

As tabelas a seguir apresentam os valores orçados e executados por funções
de governo, bem como por categoria econômica previstos no orçamento do
município, contemplando, deste modo, um resumo do total da destinação dos
recursos aplicados.
Tabela 11) Aplicação de Recursos por Função de Governo
Função de Governo
Cód.

Despesa

Descrição

12

EDUCAÇÃO

04
10

Em R$ 1,00

Orçada

Empenhada

Liquidada

Paga

11.014.658,09

10.642.231,34

10.550.041,11

10.550.041,11

ADMINISTRAÇÃO

7.506.340,95

6.678.709,13

6.588.863,35

6.588.863,35

SAÚDE

7.112.345,00

6.137.746,39

5.567.931,29

5.567.931,29

08

ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.704.700,00

1.520.430,17

1.485.175,09

1.483.241,83

01

LEGISLATIVA

1.500.000,00

993.759,19

993.759,19

993.759,19

19

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

803.400,00

802.300,00

802.300,00

802.300,00

02

JUDICIÁRIA

686.600,00

566.977,37

562.668,54

562.668,54

17

SANEAMENTO

681.400,00

551.981,08

551.981,08

551.471,29

15

URBANISMO

1.508.125,27

487.855,99

418.548,93

418.548,93

25

ENERGIA

337.695,58

336.896,11

336.896,11

336.896,11

20

AGRICULTURA

226.573,50

183.409,50

2.473,50

2.473,50

24

COMUNICAÇÕES

112.206,31

87.514,39

87.514,39

87.514,39

23

COMÉRCIO E SERVIÇOS

110.670,00

67.976,51

67.340,76

67.340,76

18

GESTÃO AMBIENTAL

7.400,00

5.900,00

5.900,00

5.900,00

27

DESPORTO E LAZER

9.421,91

4.211,96

4.211,96

4.211,96

16

HABITAÇÃO

1.400,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

06

SEGURANÇA PÚBLICA

1.350,00

250,00

250,00

250,00

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

Identificador: C909E-742A2-D64DE

PARECER PRÉVIO TC-055/2021
hm/al

11

TRABALHO

99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

13

CULTURA
TOTAL

300,00

63,97

63,97

63,97

10.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

33.337.086,61

29.069.213,10

28.026.919,27

28.024.476,22

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALEXOD

Tabela 12) Aplicação de Recursos por Grupo de Natureza da Despesa
Despesa

Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais

Em R$ 1,00

Orçada
16.156.977,22

Empenhada

Liquidada

14.893.634,68

Paga

14.893.634,68

14.893.634,68

Juros e Encargos da Dív ida

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Despesas Correntes

13.275.072,45

12.042.696,86

11.601.180,82

11.598.737,77

3.804.936,94

2.097.483,55

1.496.705,76

1.496.705,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortização da Dív ida

90.100,00

35.398,01

35.398,01

35.398,01

Reserv a de Contingência

10.000,00

0,00

0,00

0,00

33.337.086,61

29.069.213,10

28.026.919,27

28.024.476,22

Inv estimentos
Inv ersões Financeiras

TOTAL

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALEXOD

Tabela 13) Aplicação de Recursos por Modalidade de Aplicação
Modalidade de Aplicação
Cód.

Em R$ 1,00

Despesa

Descrição

Orçada

Empenhada

Liquidada

Paga

90

APLICAÇÕES DIRETAS

32.027.124,73

27.846.615,24

26.804.321,41

26.801.878,36

50

TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS

430.311,34

382.004,62

382.004,62

382.004,62

71

TRANSFERÊNCIAS A
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
MEDIANTE CONTRATO DE
RATEIO

868.650,54

840.593,24

840.593,24

840.593,24

99

RESERVA DE
CONTINGÊNCIA

10.000,00

0,00

0,00

0,00

91

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

1.000,00

0,00

0,00

0,00

33.337.086,61

29.069.213,10

28.026.919,27

28.024.476,22

TOTAL

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALEXOD

4.3.2

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

O recebimento de recursos pelo município a título de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural (recursos de royalties) possuem
fontes específicas para controle do recebimento e aplicação. Nesse sentido, a
tabela a seguir evidencia o recebimento e aplicação de tais recursos, no
exercício, nas fontes “royalties do petróleo Lei nº 12.858/2013 (saúde e
educação) ”; “royalties do petróleo recebidos da união” e “royalties do petróleo
estadual” (Lei Estadual nº. 8.308/2006):
Tabela 14) Aplicação Recursos Royalties (Função/Programa)
Fonte

Descrição

Receita
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604

Federal

2.308.825,46

Programa

Empenhada

Liquidada

Paga

04 - ADMINISTRAÇÃO /
0003 - APOIO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVO

1.157.459,65

1.089.766,05

1.089.766,05

0,00

0,00

0,00

08 - ASSISTÊNCIA
SOCIAL / 0021 PLANTÃO SOCIAL

67.604,62

67.604,62

67.604,62

10 - SAÚDE / 0007 QUALIDADE EM
SAÚDE

0,00

0,00

0,00

12 - EDUCAÇÃO / 0008
- PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO

87.460,10

71.157,10

71.157,10

13 - CULTURA / 0013 GESTÃO DE DIFUSÃO
CULTURAL

0,00

0,00

0,00

13 - CULTURA / 0023 GESTÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA O TURISMO

0,00

0,00

0,00

15 - URBANISMO / 0026
- INFRA-ESTRUTURA
URBANA E RURAL

33.859,72

33.859,72

33.859,72

15 - URBANISMO / 0027
- LIMPEZA PÚBLICA

160.293,23

146.209,12

146.209,12

17 - SANEAMENTO /
0007 - QUALIDADE EM
SAÚDE

0,00

0,00

0,00

17 - SANEAMENTO /
0028 - SANEAMENTO
BÁSICO

0,00

0,00

0,00

17 - SANEAMENTO /
0032 - GESTÃO DE
ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E SANEAMENTO
BÁSICO

0,00

0,00

0,00

18 - GESTÃO
AMBIENTAL / 0031 GESTÃO AMBIENTAL

5.900,00

5.900,00

5.900,00

19 - CIÊNCIA E
TECNOLOGIA / 0030 GESTÃO DE
POLÍTICAS
AGROPECUÁRIAS

0,00

0,00

0,00

20 - AGRICULTURA /
0030 - GESTÃO DE
POLÍTICAS
AGROPECUÁRIAS

0,00

0,00

0,00

87.514,39

87.514,39

87.514,39

3.142,80

3.142,80

3.142,80

70,00

70,00

70,00

08 - ASSISTÊNCIA
SOCIAL / 0016 PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL

24 - COMUNICAÇÕES /
0003 - APOIO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVO
27 - DESPORTO E
LAZER / 0012 PROMOÇÃO DO
DESPORTO

605

Estadual

1.551.852,14

04 - ADMINISTRAÇÃO /
0003 - APOIO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVO
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08 - ASSISTÊNCIA
SOCIAL / 0015 PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA

0,00

0,00

0,00

08 - ASSISTÊNCIA
SOCIAL / 0016 PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL

50.400,00

50.400,00

50.400,00

08 - ASSISTÊNCIA
SOCIAL / 0021 PLANTÃO SOCIAL

0,00

0,00

0,00

10 - SAÚDE / 0007 QUALIDADE EM
SAÚDE

0,00

0,00

0,00

12 - EDUCAÇÃO / 0008
- PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO

0,00

0,00

0,00

15 - URBANISMO / 0026
- INFRA-ESTRUTURA
URBANA E RURAL

217.678,92

217.678,92

217.678,92

15 - URBANISMO / 0027
- LIMPEZA PÚBLICA

0,00

0,00

0,00

17 - SANEAMENTO /
0028 - SANEAMENTO
BÁSICO

0,00

0,00

0,00

23 - COMÉRCIO E
SERVIÇOS / 0023 GESTÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA O TURISMO

2.970,00

2.970,00

0,00

0,00

0,00

1.874.353,43

1.776.272,72

1.776.272,72

24 - COMUNICAÇÕES /
0003 - APOIO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVO
TOTAL

3.860.677,60

2.970,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALEXOR, BALEXOD

4.3.2.1 Indicativo de Irregularidade
Recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural apresentam discrepância na apuração do resultado
financeiro da fonte de recursos
Base normativa: art. 8º da Lei Federal 7.990/89, art. 2º da Lei Estadual
10720/2017 e § único do art. 8º da LRF.
Observou-se do anexo ao balanço patrimonial (BALPAT) que a fonte de
recursos 604 encerrou o exercício com R$ -34.558,03, e a fonte 605 encerrou
o exercício com superávit financeiro de R$ 1.065.718,33. Entretanto, ao
efetuar-se a apuração do resultado financeiro dessa fonte utilizando-se as
informações constantes nos demonstrativos contábeis apura-se o seguinte:
Apuração saldo financeiro fontes 604 e 605

Em R$ 1,00
FONTE 604
(R$)

FONTE 605

Resultado do anexo do Balanço Patrim onial 2017 (a)
Receita conform e tabela 14 (b)
Despesa Paga – conform e tabela 14 (c)

-22.475,56
2.308.825,46
1.505.153,80

(R$)
-236.961,60
1.551.852,14
271.118,92

Superávit apurado 31/12/18 (d) = (a + b – c)
Resultado do anexo do Balanço Patrim onial 31/12/18

781.196,10
-34.558,03

1.043.771,62
1.065.718,33

82.538,42

1.065.718,33

Saldo em conta bancária 31/12/18
Fonte: BALPAT e TVDISP 2018 (TC 8677/2019-6)
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Verifica-se que o saldo das fontes 604 e 605 existentes no anexo do balanço
patrimonial divergem do apurado por esta Corte de Contas, e também do
saldo bancário demonstrado no TVDISP.
Diante do exposto, considerando-se que os saldos dos recursos apurados na
tabela 14 estão inconsistentes com os evidenciados nos demonstrativos
contábeis, sugere-se citar o responsável para apresentar suas alegações de
defesa, acompanhadas de documentos probantes.

5.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a
execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os
recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados
ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro.
Tabela 15) Balanço Financeiro (consolidado)

Em R$ 1,00

Saldo em espécie do exercício anterior

4.528.663,55

Receitas orçamentárias

32.362.083,06

Transferências financeiras recebidas

5.076.125,20

Recebimentos extraorçamentários

6.593.586,45

Despesas orçamentárias

29.069.213,10

Transferências financeiras concedidas

5.076.125,20

Pagamentos extraorçamentários

7.809.687,65

Saldo em espécie para o exercício seguinte

6.605.432,31

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALFIN

Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades apresentado nos
termos de verificação.
Tabela 16) Disponibilidades

Em R$ 1,00

Unidades gestoras

Saldo

Prefeitura Municipal de Ibitirama (TC 8767/2019)

5.109.966,27

Câmara Municipal de Ibitirama (TC 8539/2019)
Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama (TC 12412/2019)

31.350,04
1.441.880,33

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitirama (TC 8727/2019)

15.093,61

Total (TVDISP por UG)

6.598.290,25

Total (TVDISP Consolidado - TC 8677/2019)

6.605.432,31

Divergência

-7.142,06

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - TVDISP

5.1 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
INCOMPATIBILIDADE nO SALDO DISPONÍVEL INDICA FALHA NA
CONSOLIDAÇÃO
Base Normativa: artigos 85, 86, 89, 101, 103 e 105 da Lei Federal 4.320/1964
e Art. 50, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
101/2000).
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Os Balanços Financeiro (BALFIN) e Patrimonial (BALPAT) consolidados,
evidenciam um saldo disponível de R$ 6.605.432,31, em consonância com o
termo de verificação de disponibilidades financeiras consolidado.
Observa-se, no entanto, a ocorrência de divergência de R$ 7.142,06 entre o
somatório das disponibilidades apresentadas nos termos de verificação das
UGs e o saldo evidenciado no termo de verificação de disponibilidades
financeiras consolidado (tabela 16).
Observa-se
disponíveis,
em relação
no saldo do

que a divergência indica falha na consolidação dos saldos
refletindo em distorção no Balanço Patrimonial, sendo reincidente
ao exercício anterior (2017) que também apresentou divergência
disponível.

Dessa forma, sugere-se citar o responsável para que apresente as
justificativas que julgar necessárias.
Caso confirmada impropriedade no saldo patrimonial, ressalta-se que os
ajustes contábeis deverão ocorrer no exercício corrente, sem alterar
demonstrativos já encaminhados a esta Corte de Contas, devendo-se
apresentar documentação comprobatória dos ajustes realizados junto às
justificativas.

6.

EXECUÇÃO PATRIMONIAL

As alterações quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou
diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos
patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no
patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado
patrimonial superavitário no valor de R$ 5.516.542,12. Dessa forma, o
resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no
patrimônio do município.
Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as variações quantitativas
ocorridas no patrimônio:
Tabela 17) Síntese da DVP (consolidado)

Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)

43.913.102,42

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)

38.396.560,30

Resultado Patrimonial do período

5.516.542,12

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMVAP

A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por
meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial
da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público,
além das contas de compensação.
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial do município, no
encerramento do exercício em análise:
Tabela 18) Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)
Especificação
Ativo circulante

Em R$ 1,00
2018

2017

6.674.343,58

4.636.164,53

54.485.728,96

54.489.367,94

Passivo circulante

121.738,97

1.966.675,11

Passivo não circulante

339.934,24

487.453,39

60.698.399,33

56.671.403,97

Ativo não circulante

Patrimônio líquido
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Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALPAT

Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado no “Quadro de Ativos
e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço
Patrimonial e no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de
Recursos):
Tabela 19) Resultado financeiro

Em R$ 1,00

Especificação

2018

2017

Ativo Financeiro (a)

6.605.432,31

4.528.688,50

Passivo Financeiro (b)

1.135.490,71

2.856.921,53

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

5.469.941,60

1.671.766,97

594.608,47

225.977,21

Recursos Vinculados

4.875.333,13

1.445.789,76

Resultado Financeiro por Fonte de Recursos (d)

5.469.941,60

1.671.766,97

0,00

0,00

Recursos Ordinários

Divergência (c) – (d)

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALPAT

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo
financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte
para abertura de créditos adicionais, desde que observadas as
correspondentes fontes de recursos, na forma do art. 43, da Lei 4.320/1964.
Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a pagar, processados e
não processados, evidenciada no Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a
seguinte:
Tabela 20) Movimentação dos restos a pagar

Restos a Pagar

Em R$ 1,00

Não
Não
Processados
Processados
Processados
(em
(a Liquidar)
Liquidação)

Total Geral

Saldo Final do Exercício
Anterior

1.049.786,87

0,00

1.738.859,22

2.788.646,09

Inscrições

1.042.293,83

0,00

2.443,05

1.044.736,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagamentos

632.988,55

0,00

1.613.819,10

2.246.807,65

Cancelamentos

392.876,32

0,00

67.635,82

460.512,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1.066.215,83

0,00

59.847,35

1.126.063,18

Incorporação/Encampação

Outras baixas
Saldo Final do Exercício Atual

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – DEMRAP

6.1 INDICATIV O DE IRREGULARIDADE
NÃO
RECONHECIMENTO
DAS
PROVISÕES
MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS
RELACIONADAS
AOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
Base normativa: Normas Brasileiras de Contabilidade
Verificou-se de declaração efetuada pelo prefeito, bem como relação de
beneficiários (arquivo DECINAT) que o município faz o custeio de
aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal.
O município não possui RPPS cadastrado no sistema CidadES, mas arcou
com as despesas previdenciárias pertinentes a servidores municipais.
Entretanto, não há reconhecimento contábil no passivo não circulante do
município, nas rubricas provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo,
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do valor pertinente à reserva matemática previdenciária, o que contraria as
normas contábeis em vigor.
Desta forma, propõe-se a citação do responsável para justificar-se.

7.

GESTÃO FISCAL

7.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Art. 20, inciso III, alínea “b”, art. 19, III, e art. 22, parágrafo
único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
disciplinou, em seus arts. 18 a 23, sobre a limitação das despesas com
pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos
do Ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas,
deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria
LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos
legais.5

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à
Receita Corrente Líquida (RCL), que por sua vez, segundo definição da
Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais,
agropecuárias,
industriais,
de
serviços,
transferências correntes e outras receitas correntes do ente da
Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados
pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os
dispositivos legais.

Apurou-se a RCL Ajustada do município, no exercício de 2018, que, conforme
planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 29.774.824,45.
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de
contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo
atingiram 46,68% da receita corrente líquida ajustada, conforme demonstrado
na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 21) Despesas com pessoal – Poder Executivo

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada

29.774.824,45

Despesa Total com Pessoal – DTP

13.899.753,79

% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

46,68

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018

Conforme a tabela anterior, observa-se o cumprimento do limite de pessoal
do Poder Executivo em análise.
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder
Executivo e o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram
49,76% em relação à receita corrente líquida ajustada, conforme evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 22) Despesas com pessoal – Consolidado

Em R$ 1,00

5

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e
aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 7. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional,
Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2016.

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

Identificador: C909E-742A2-D64DE

PARECER PRÉVIO TC-055/2021
hm/al

Descrição

Valor

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada

29.774.824,45

Despesa Total com Pessoal – DTP

14.814.772,95

% Apurado (DTP / RCL Ajustada)

49,76

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018

Conforme a tabela anterior, observa-se o cumprimento do limite de pessoal
consolidado.
7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e art. 3º, II, da
Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Resolução 40/2001
do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para fins fiscais,
corresponde ao montante total das obrigações financeiras , apurado sem
duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e
entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: a) pela
realização de operações de crédito com a emissão de títulos públicos, para
amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela
realização de operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida
contratual), convênios ou tratados, para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio
de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem
sido incluídos; e, d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior
a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o montante da dívida
consolidada
deduzido
o
saldo
relativo aos
haveres
financeiros
(disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (art. 52 da CF/88), o Senado
Federal editou a Resolução 40/2001, disciplinado que a dívida consolidada
líquida dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente
líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da prestação de contas
anual do município, ao final do exercício em análise, a dívida consolidada
líquida representou 0,00% da receita corrente líquida, conforme se demonstra
na tabela a seguir:
Tabela 23) Dívida Consolidada Líquida

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Dívida consolidada

5.153,48

Deduções

6.545.584,96

Dívida consolidada líquida

0,00

Receita Corrente Líquida - RCL

29.774.824,45

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018

Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120%
da receita corrente líquida), estando em acordo com a legislação
supramencionada.

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


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



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

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


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



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



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



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

Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias
(ARO), o Senado Federal definiu, conforme art. 10 da Resolução 43/2001,
que o saldo devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em
que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida,
observando-se ainda, as disposições contidas nos arts. 14 e 15 daquela
resolução.
Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis
que integram a prestação de contas, os montantes e limites de operações de
crédito contratadas pelo município, apurados ao final do exercício em análise:
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Tabela 24) Operações de Crédito (Limite 16% RCL)

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Receita Corrente Líquida – RCL

29.774.824,45

Montante global das operações de crédito

0,00

% do m ontante global das operações de crédito sobre a RCL

0,00

Amortização, juros e demais encargos da dívida

0,00

% do com prometimento anual com am ortização, juros e encargos da
dívida sobre a RCL

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018

Tabela 25) Garantias Concedidas (Limite 22% RCL)

Em R$ 1,00

Descrição

Valor

Receita Corrente Líquida – RCL

29.774.824,45

Montante global das garantias concedidas

0,00

% do m ontante global das garantias concedidas sobre a RCL

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018

Tabela 26) Operações de Crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Descrição

Em R$ 1,00
Valor

Receita Corrente líquida – RCL

29.774.824,45

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

0,00

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

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018

De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados, no
exercício, os limites de contratação de operação de créditos previstos em
Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art.
167 da Constituição da República, bem como [não] houve concessão de
garantias ou recebimento de contragarantias.
7.4 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS
A PAGAR
O passivo financeiro das entidades públicas é composto de valores devidos
cujo pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a
obrigação já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao
orçamento, como as consignações e depósitos de terceiros.
Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas pelo ente público,
mas não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classifica os restos a pagar da
seguinte forma, em seu art. 36:
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.

Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço foi prestado ou o
material adquirido foi entregue pelo fornecedor contratado, estando a despesa
liquidada e em condições legais para o pagamento.
Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente
emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue, ou o serviço
correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto,
pendente de regular liquidação e pagamento.
A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a
pagar processados e não processados:
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RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a
empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou
seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar
Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o
fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e
a Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação
de pagar.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
São considerados não processados os empenhos de contrato e
convênios que se encontram em plena execução, não existindo o
direito líquido e certo do credor. Dessa forma, no encerramento
do exercício a despesa orçamentária que se encontrar
empenhada, mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar
não processados.

Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se origina os restos a
pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos
recursos à finalidade específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei
Complementar 101/2000:
Parágrafo único - 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.

Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do
Tesouro Nacional, o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar (Anexo 5), que tem como propósito dar transparência ao montante
disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar de despesas não
liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos
recursos vinculados (art. 55 da LRF).
O demonstrativo também possibilita a verificação do cumprimento do art. 42 da
LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão administrativofinanceira de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suficiente
disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações de despesa contraídas.
Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente
mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo
responsável em sua prestação de contas, verificou-se que as informações
pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo (2º
semestre de 2018) são as que seguem:
Tabela 27) Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Obrigações Financeiras

Identificaç
ão dos
Recursos

Disponibilida
de de Caixa
Bruta
(a)

Restos a Pagar
Liquidados e Não
Pagos
De
Exercício
s
Anteriore
s

Do
Exercíci
o

Restos a
Pagar
Empenhad
os e Não
Liquidados
de
Exercícios
Anteriores

Demai
s
Obrig.
Financ
.
(e)

(c)
(b)

Insuficiênc
ia
Financeira
verificada
no
Consórcio
Público
(f)

Dispon.
Caixa
Líquida
(antes da
inscrição
em RP não
processad
o do
Exerc).
(g) = (a –
(b + c + d
+ e) - f)

(d)

R$ 1,00

Restos a
pagar
empenhad
os e não
Liquidados
do
Exercício
(h)

Empenhos
não
Liquidados
Cancelado
s (não
inscritos
por
insuficiênc
ia
Financeira)

Disponibilida
de de Caixa
Líquida (Após
a Inscrição
em Restos a
Pagar Não
Processados
do Exercício)
(i) = (g - h)

Saúde Recursos
próprios

41.196,11

9.958,60

0,00

3.787,00

0,00

0,00

27.450,51

84.574,94

0,00

-57.124,43

Saúde Recursos
SUS

1.160.051,39

12.363,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1.147.688,
02

451.804,73

0,00

695.883,29

166.001,95

0,00

0,00

0,00

2.886,5
4

0,00

163.115,41

66.870,86

0,00

96.244,55

2.465,57

99,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2.366,07

46.072,00

0,00

-43.705,93

Saúde Outros
recursos
Educação Recursos
próprios MDE
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Educação –
FUNDEB
60%

7.694,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.694,60

0,00

0,00

7.694,60

Educação –
FUNDEB
40%

505.968,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

505.968,60

7.899,90

0,00

498.068,70

Educação Recursos
programas
federais

280.188,97

1.388,44

0,00

990,00

0,00

0,00

277.810,53

0,00

0,00

277.810,53

Educação Outros
recursos

618.392,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618.392,08

0,00

0,00

618.392,08

Demais
vinculados

3.136.856,67

16.844,88

0,00

5.145,00

0,00

0,00

3.114.866,
79

347.780,24

0,00

2.767.086,55

Não
vinculados

686.616,37

16.749,51

2.443,05

12.000,00

3.364,4
1

0,00

652.059,40

70.726,59

0,00

581.332,81

6.605.432,31

57.404,30

2.443,05

21.922,00

6.250,9
5

0,00

6.517.412,
01

1.075.729,2
6

0,00

5.441.682,75

RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

6.605.432,31

57.404,30

2.443,05

21.922,00

6.250,9
5

0,00

6.517.412,
01

1.075.729,2
6

0,00

5.441.682,75

Subtotal

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 –TVDISP,DEMRAP

7.4.1

Da vedação para inscrição de restos a pagar não processados
sem disponibilidade financeira suficiente (art. 55 da LRF)

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, tendo
em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da LRF, nas fontes de recursos
Saúde - Recursos próprios, no valor de R$-57.124,43 e Educação - Recursos
próprios - MDE, no valor de R$-43.705,93. No entanto, constata-se a existência
de saldo de recursos Não vinculados de R$ 581.332,81, suficiente para cobrir a
deficiência de saldo dos referidos recursos.
7.5 RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita,
estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:


Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;



Estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.
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O art. 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias
deve integrar o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros
demonstrativos, o da estimativa e compensação da renúncia de receita e o da
margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da renúncia de receita,
tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão
ou ampliação dos benefícios de natureza tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual
do município, aprovadas para o exercício sob análise, constata-se a
inexistência de previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita.

8.

GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

8.1 APLICAÇÃO
DE
RECURSOS
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

NA

MANUTENÇÃO

E

NO

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60,
inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional
53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar,
anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino, e devem destinar, ainda, não
menos do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) para o pagamento dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas
anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 27,66% da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme planilha de apuração,
APÊNDICE D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a
seguir:
Tabela 28) Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino

Em R$ 1,00

Destinação de recursos

Valor

Receitas provenientes de impostos

797.958,41

Receitas provenientes de transferências

15.928.743,96

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do
ensino

16.726.702,37

Valor aplicado na m anutenção e desenvolvimento do ensino

4.627.400,65

% de aplicação

27,66

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018

Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino..
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais do
magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base
na documentação que integra a prestação de contas anual, que o município
destinou 81,54% das receitas provenientes do Fundeb, conforme
demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE D, apresentado
resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 29) Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério
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Destinação de recursos

Valor

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB

5.562.887,97

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do m agistério

4.536.051,14

% de aplicação

81,54

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018

Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação de 60% do FUNDEB com
Magistério.
8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE
Base Normativa: Art. 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da Pública/1988 (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou art. ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o
financiamento das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a
obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos
provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de
saúde.
Definiu, no § 3º no art. 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:


Os percentuais mínimos das receitas de impostos e transferências a
serem aplicados, anualmente, pela União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;



Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde
destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos
Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a
progressiva redução das disparidades regionais;



As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com
saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; e



As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.

Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar 141,
regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição da República,
estabelecendo os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos
Municípios em ações e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização,
avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e
a transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da aplicação
dos recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo art. 7º,
que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e
serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que
tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos
da Constituição da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas
anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 20,43% da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em
ações e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na planilha de
apuração, APÊNDICE E deste relatório, e evidenciado resumidamente na
tabela a seguir:
Tabela 30) Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde
1,00
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Destinação de recursos

Valor

Receitas provenientes de impostos

797.958,41

Receitas provenientes de transferências

15.254.519,06

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

16.052.477,47

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde

3.280.079,74

% de aplicação

20,43%

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018

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

DE

A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb) e atribuiu aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a
competência fiscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por,
no mínimo, nove membros, sendo:


2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo
menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão
educacional equivalente;



1 (um) representante dos professores da educação básica pública;



1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;



1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das
escolas básicas públicas;



2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica
pública;



2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública,
sendo um deles indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
resumiu as funções dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
6
Fundeb, conforme segue :
A escolha dos representantes dos professores, diretores, pais de
alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos
organizados ou organizações de classe que representam esses
segmentos e comunicada ao chefe do Poder Executivo para que
este, por ato oficial, os nomeie para o exercício das funções de
conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das
tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão
pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB não é uma nova
instância de controle, mas sim de representação social, não
devendo, portanto, ser confundido com o controle interno
(executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle
externo, a cargo do Tribunal de Contas, na qualidade de órgão
auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das
contas do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a
atuação da sociedade, que pode apontar falhas ou
irregularidades eventualmente cometidas, para que as

6

http://www.fnde.gov.br
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autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais,
adotem as providências que cada caso venha a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:
Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a
aplicação dos recursos do FUNDEB;
Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual, no
âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
Supervisionar a realização do censo escolar anual;
Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve
ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias
antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação
de contas ao Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos federais
transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de
Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos,
verificando os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais
relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo
recebimento e análise da prestação de contas desses programas,
encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da
execução físico-financeira, acompanhado de parecer conclusivo,
e notificar o órgão executor dos programas e o FNDE quando
houver ocorrência de eventuais irregularidades na utilização dos
recursos.

Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundeb, que integra a prestação de contas anual do município,
emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício em análise, e
constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação das contas.

8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE

DE

A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos de Saúde a
competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do
resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o
relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei
Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde
das populações respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do
respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias. (LC 141/2012, art. 41).
A LC 141 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS em cada ente da
Federação deve elaborar relatório detalhado referente ao quadrimestre
anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:


Montante e fonte dos recursos aplicados no período;



Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas
recomendações e determinações;



Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria,
contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores
de saúde da população em seu âmbito de atuação.

No § 1º do art. 36, determinou-se aos entes da Federação, a obrigatoriedade
de comprovação de elaboração do relatório detalhado referido anteriormente,
mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde,
até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo
ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das
normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 43/2017 disciplinou a obrigatoriedade de envio do
Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos
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recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na forma dos arts.
34 a 37 da Lei Complementar Federal 141/2012.
Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho
Municipal de Saúde, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício
em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação das
contas.

9.

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Base Normativa: 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.
A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os municípios, no
Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.
Em seu art. 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo,
estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para despesas totais
do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos,
incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de contas, apuraram-se
os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de
duodécimo (planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no decorrer do
exercício em análise, conforme demonstrado sinteticamente na tabela a
seguir:
Tabela 31) Transferências para o Poder Legislativo
1,00
Descrição

Em R$
Valor

Receitas tributárias e transferências de impostos - Ex. Anterior

15.534.719,63

% Máximo de gasto do Legislativo - conforme dados populacionais

7,00

Lim ite m áximo permitido para transferência

1.087.430,37

Valor efetivamente transferido

1.081.712,56

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018

Portanto, verifica-se que o Poder Executivo não transferiu recursos ao Poder
Legislativo acima do limite permitido.
10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu art. 74, determina que deverá ser mantido
pelos Poderes sistemas de controle interno, estabelecendo conteúdo mínimo
que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão,
de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade
de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual,
a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal,
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
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IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os responsáveis pelo controle
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária”.
Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013, esta
Corte de Contas dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e
fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração Pública,
aprovando também o “Guia de orientação para implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública”, e estabelecendo prazos para que
os jurisdicionados atendessem aos comandos regulamentadores.
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);
- 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.
Com base nos documentos encaminhados, constata-se que o sistema de
controle interno foi instituído pela Lei municipal 801/2012, sendo que a
Câmara Municipal subordina-se à unidade de controle interno do Executivo
Municipal.
A documentação estabelecida na Instrução Normativa TC 43/2017 foi
encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação, sendo que não
foram apontados indicativos de irregularidades.
11. MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram
constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
12. ANÁLISE DE CONFORMIDADE
12.1 CONSISTÊNCIAS – SISTEMA CIDADES
Com base em controles predefinidos no sistema CidadES, não constatou-se
inconsistências indicativas na prestação de contas anual da unidade gestora
em análise.
12.2 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos de controle predefinidos,
foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo
responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como
demonstrado a seguir.
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12.2.1

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

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados
(exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da
despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 32) Restos a Pagar não Processados
Balanço Financeiro (a)

1.042.293,83

Balanço Orçamentário (b)

1.042.293,83

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, BALORC

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.
12.2.2

a

existência

de

conformidade

entre

os

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

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar processados (exercício
atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa
liquidada subtraído o total da despesa paga informada no Balanço
Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 33) Restos a Pagar Processados
Balanço Financeiro (a)

2.443,05

Balanço Orçamentário (b)

2.443,05

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, BALORC

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.

12.2.3

a

existência

de

conformidade

entre

os

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

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000;art. 5º da
Portaria MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve
execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:
Tabela 34) Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência
Balanço Orçam entário:

Valores

Despesas Empenhadas

0,00

Despesas Liquidada

0,00

Despesas Paga

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da
Reserva de Contingência.
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12.2.4

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

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001
Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve
execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:
Tabela 35) Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS
Balanço Orçam entário

Valores

Despesas Empenhadas

0,00

Despesas Liquidada

0,00

Despesas Paga

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da
Reserva do RPPS.
12.2.5

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

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informado no
Balanço Financeiro deve ser igual ao total da receita orçamentária informado
no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 36) Total da Receita Orçamentária
Balanço Financeiro (a)

32.362.083,06

Balanço Orçamentário (b)

32.362.083,06

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, BALORC

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.
12.2.6

a

existência

de

conformidade

entre

os

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

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado
no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa orçamentária
informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 37) Total da Despesa Orçamentária
Balanço Financeiro (a)

29.069.213,10

Balanço Orçamentário (b)

29.069.213,10

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, BALORC

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.

a
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12.2.7

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

Base Legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no
Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 38) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior)
Balanço Financeiro (a)

4.528.663,55

Balanço Patrimonial (b)

4.528.663,55

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, BALPAT

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.

12.2.8

a

existência

de

conformidade

entre

os

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

Base Legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício
atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no
Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 39) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual)
Balanço Financeiro (a)

6.605.432,31

Balanço Patrimonial (b)

6.605.432,31

Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, BALPAT

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.

12.2.9

a

existência

de

conformidade

entre

os

Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o
Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial

Base Legal: arts. 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das
Variações Patrimoniais (DVP) deve ser igual ao resultado do exercício no
patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 40) Resultado Patrimonial
Exercício atual
DVP (a)

5.516.542,12

Balanço Patrimonial (b)

5.516.542,12

Divergência (a-b)

0,00

Exercício anterior
DVP (a)

-4.206.300,68

Balanço Patrimonial (b)

-4.206.300,68
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Divergência (a-b)

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALPAT, DEMVAP

Pelo exposto, verifica-se
demonstrativos contábeis.

a

existência

de

conformidade

entre

os

12.2.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos
credores
Base Legal: arts. 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964
Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores,
conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 41) Comparativo dos saldos devedores e credores
Saldos Devedores (a) = I + II

99.556.632,84

Ativo (BALPAT) – I

61.160.072,54

Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II

38.396.560,30

Saldos Credores (b) = III – IV + V

99.556.632,84

Passivo (BALPAT) – III

61.160.072,54

Resultado Exercício (BALPAT) – IV

5.516.542,12

Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V

43.913.102,42

Divergência (c) = (a) - (b)

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALPAT, DEMVAP

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.

12.2.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário
deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme
demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 42) Execução da Despesa Orçamentária
Despesa Empenhada (a)

29.069.213,10

Dotação Atualizada (b)

33.337.086,61

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

-4.267.873,51

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa
em valores superiores à dotação atualizada.
12.2.12 Dotação atualizada apresenta -se em valor superior à receita
prevista atualizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço Orçamentário deve
ser igual ou menor que à receita prevista, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 43) Planejamento Orçamentário
Dotação Atualizada – BALORC (a)

33.337.086,61

Receita Prevista Atualizada – BALORC (b)

31.014.779,90

Dotação a m aior (a-b)

2.322.306,71

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC

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

Identificador: C909E-742A2-D64DE

PARECER PRÉVIO TC-055/2021
hm/al

Tabela 44) Informações Complementares para análise
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – BALORC (Previsão
Atualizada)

0,00

Saldo de Superávit Financeiro – Exerc. Anterior – BALORC (Previsão
Atualizada)

293.000,00

Saldo de Reabertura de Créditos Adicionais Exerc. Anterior – BALORC
(Previsão Atualizada)

0,00

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Superávit Financeiro
Exerc. Anterior) - DEMCAD

293.000,00

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Reabertura de Créditos
Adicionais) - DEMCAD

0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALORC, DEMCAD

Observou-se a abertura de Créditos Adicionais Abertos no Exercício com
fonte Superávit Financeiro Exercício Anterior Superávit Financeiro no
montante de R$ 293.000,00 e com Recursos de Convênios no montant e de
R$ 2.544.086,61, conforme tabela 3.

12.2.13 Análise da despesa executada em relação à receita realizada
Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964
Entende-se que o valor total da receita realizada no Balanço Orçamentário
deve ser maior ou igual à despesa executada, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 45) Execução da Despesa Orçamentária
Despesas Empenhadas (a)

29.069.213,10

Receitas Realizadas (b)

32.362.083,06

Execução a m aior (a-b)

-3.292.869,96

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC

Tabela 46) Informações Complementares para análise
Saldo de Superávit Financeiro – Exerc. Anterior – BALORC (Receitas
Realizadas)

0,00

Saldo de Reabertura de Créditos Adicionais Exerc. Anterior –
BALORC (Receitas Realizadas)

0,00

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Superávit Financeiro
Exerc. Anterior) - DEMCAD
Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Reabertura de
Créditos Adicionais) - DEMCAD

293.000,00
0,00

Fonte: Processo TC 08677/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALORC, DEMCAD

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa
em valores superiores à receita realizada.
13. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) e do
relatório resumido da execução orçamentária (RREO)
Consta da Lei Complementar 101/00:
Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da
Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público,
será publicado até trinta dias após o encerramento de cada
bimestre e composto de: [...]
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares
dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão
Fiscal, assinado pelo: [...] § 2o O relatório será publicado até
trinta dias após o encerramento do período a que corresponder,
com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.
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De acordo com a prestação de contas constante no sistema LRFWeb, os
RGF e os RREO foram publicados, conforme determinado na legislação
supramencionada.

14. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS
Base Legal: Leis Municipais 805/2012 e 872/2014; arts. 37, incisos X e XI, 29,
inciso V, e 39, § 4º da Constituição da República.
A Lei Municipal 805/2012 fixou os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, a
partir de 1º de janeiro de 2013, em R$ 9.500,00 e R$ 4.750,00,
respectivamente.
A Lei municipal 872/2014 concedeu revisão geral anual no percentual de
5,56% a partir de 1º de janeiro de 2014, passando dessa forma os s ubsídios
do prefeito e vice-prefeito para R$ 10.028,20 e R$ 5.014,10.
Da análise das fichas financeiras do Prefeito e do Vice-Prefeito, referentes ao
exercício de 2018 (Arquivo FICPAG, Processo TC 8767/2019), verifica-se que
o Prefeito, percebeu R$ 10.028,20 mensais a título de subsídio; e o VicePrefeito, R$ 5.014,10.
Diante do exposto, constata-se que as despesas com a remuneração desses
Agentes Políticos, durante o exercício, estão em conformidade com o
mandamento legal.
15. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual, ora analisada, refletiu a atuação do prefeito
municipal responsável pelo governo no exercício de 2018, chefe do Poder
Executivo municipal, no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas do município.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a análise
consignada neste Relatório Técnico teve por base as informações
apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo
responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 43/2017.
Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam na opinião pela
citação do responsável, com base no art. 63, inciso I, da Lei Complementar
621/2012:
Descrição do achado

Responsável

Proposta de
encam inhamento

4.3.2.1
Recursos recebidos a título de
compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural apresentam discrepância na
apuração do resultado financeiro da fonte de
recursos

Reginaldo
Simao de
Souza

citação

5.1 Incompatibilidade no saldo disponível indica
falha na consolidação

Reginaldo
Simao de
Souza

citação

6.1 Não Reconhecimento das Provisões
Matemáticas Previdenciárias Relacionadas aos
Aposentados
e
Pensionistas
sob
Responsabilidade do Município

Reginaldo
Simao de
Souza

citação

Passo então a apreciação das irregularidades apontadas.
1.1.1. DAS IRREGULARIDADES
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Quanto a irregularidade constante no item 5.1 do RT 0707/2019-3, ratifico
integralmente o posicionamento da área técnica, acolhido pelo Ministério Público
de Contas (Pareceres MPC 01848/2021-9) tomando-o como razão de decidir para
afastar a sobredita irregularidade, nos termos da análise relatada n o item 2.2 da
Instrução Técnica Conclusiva 0811/2020-6, como reproduzido a seguir:
INCOMPATIBILIDADE NO SALDO DISPONÍVEL
CONSOLIDAÇÃO (ITEM 5.1 do RT 707/2019)

INDICA

FALHA

NA

Base Legal: artigos 85, 86, 89, 101, 103 e 105 da Lei Federal 4.320/1964 e
Art. 50, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
101/2000).
Conforme relatado no RT 707/2019:
Os Balanços Financeiro (BALFIN) e Patrimonial (BALPAT) consolidados,
evidenciam um saldo disponível de R$ 6.605.432,31, em consonância com o
termo de verificação de disponibilidades financeiras consolidado.
Observa-se, no entanto, a ocorrência de divergência de R$ 7.142,06 entre o
somatório das disponibilidades apresentadas nos termos de verificação das
UGs e o saldo evidenciado no termo de verificação de disponibilidades
financeiras consolidado (tabela 16).
Observa-se que a divergência indica falha na consolidação dos saldos
disponíveis, refletindo em distorção no Balanço Patrimonial, sendo
reincidente em relação ao exercício anterior (2017) que também apresentou
divergência no saldo do disponível.
Dessa forma, sugere-se citar o responsável para que apresente as
justificativas que julgar necessárias.
Caso confirmada impropriedade no saldo patrimonial, ressalta-se que os
ajustes contábeis deverão ocorrer no exercício corrente, sem alterar
demonstrativos já encaminhados a esta Corte de Contas, devendo-se
apresentar documentação comprobatória dos ajustes realizados junto às
justificativas.

JUSTIFICATIVAS: Conforme a 46 - Defesa/Justificativa 00026/2020-1:
No que se refere à divergência de R$ 7.142,06 (sete mil, cento e quarenta e
dois reais e seis centavos) evidenciada entre o somatório dos Termos
de Verificação de Disponibilidade Financeira de cada Unidade Gestora
e o Termo de Verificação de Disponibilidade Financeira Consolidado do
município, há de se destacar que tal divergência se deve, única e
exclusivamente, à consolidação das informações da Câmara Municipal de
Ibitirama.
Neste contexto, o fator preponderante que ocasionou a pequena
discrepância na consolidação do ativo financeiro da Câmara Municipal
de Ibitirama no balanço geral do município, se deve ao fato da Câmara
Municipal de Ibitirama utilizar sistema informatizado diverso do utilizado
pela Prefeitura, dificultando, demasiadamente, a consolidação de tais
informações, haja vista que a referida consolidação é realizada
manualmente, elevando a probabilidade de ocorrência de distorções.
Objetivando evitar a ocorrência de discrepâncias como as apresentadas
no item em questão, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
com muita propriedade, editou o acórdão TC 00910/2019-1 que trata
da utilização de sistema unificado por parte dos jurisdicionados de um
mesmo município, justamente para elidir divergências como as identificadas
na Prestação de Contas Anual de 2018.
Por fim, objetivando sanarmos os fatos e motivos que ensejaram a citação
do item em questão e em respeito ao princípio da oportunidade para
registro e correção dos fatos contábeis, a Prefeitura Municipal de
Ibitirama efetuou o lançamento contábil nº. 00001/2019 de ajuste da
divergência de R$ 7.142,06(sete mil, cento e quarenta e dois reais e seis
centavos) (DOC-015), motivo pelo qual, requeremos desse Egrégio Tribunal
de Contas, o afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação
do indicativo de irregularidade em questão.
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ANÁLISE: A defesa esclareceu que a incorreção foi ocasionada pela
consolidação incorreta das informações contábeis da Câmara Municipal, que
utiliza sistema de gestão diverso, causando dificuldades no procedimento.
Nesse sentido, o defendente mostrou-se ciente do Acórdão TCEES
910/2019, que obriga o Poder Executivo a cumprir com o art. 48 da Lei
Complementar 101/00, disponibilizando aos poderes e órgão municipais
sistema único de execução orçamentária e financeira.
Por fim, verificou-se que foi acostado documento comprovando a realização
do lançamento contábil de ajuste:

Ante o exposto, somos pelo saneamento do item.

No que tange às demais irregularidades, o corpo técnico, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva 0811/2020-6, manifestou-se pela manutenção no campo da
ressalva quanto ao item 4.3.2.1 do Relatório Técnico 707/2019-3 e pelo afastamento
do item 6.1 do Relatório Técnico 707/2019-3, conforme reproduzido a seguir:
[...]
2.1. Recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração

de petróleo e gás natural apresentam discrepância na apuração do
resultado financeiro da fonte de recursos (ITEM 4.3.2.1 do RT 707/2019)
Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89, art. 2º da Lei Estadual 10720/2017 e §
único do art. 8º da LRF.
Conforme relatado no RT 707/2019:
Observou-se do anexo ao balanço patrimonial (BALPAT) que a fonte de
recursos 604 encerrou o exercício com R$ -34.558,03, e a fonte 605
encerrou o exercício com superávit financeiro de R$ 1.065.718,33.
Entretanto, ao efetuar-se a apuração do resultado financeiro dessa fonte
utilizando-se as informações constantes nos demonstrativos contábeis
apura-se o seguinte:
Apuração saldo financeiro fontes 604 e 605

Em R$ 1,00
FONTE 604
(R$)

Resultado do anexo do Balanço Patrimonial 2017 (a)
Receita conforme tabela 14 (b)
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Despesa Paga – conforme tabela 14 (c)

1.505.153,80

271.118,92

Superávit apurado 31/12/18 (d) = (a + b – c)

781.196,10

1.043.771,62

Resultado do anexo do Balanço Patrimonial 31/12/18

-34.558,03

1.065.718,33

82.538,42

1.065.718,33

Saldo em conta bancária 31/12/18

Fonte: BALPAT e TVDISP 2018 (TC 8677/2019-6)

Verifica-se que o saldo das fontes 604 e 605 existentes no anexo do
balanço patrimonial divergem do apurado por esta Corte de Contas, e
também do saldo bancário demonstrado no TVDISP.
Diante do exposto, considerando-se que os saldos dos recursos apurados
na tabela 14 estão inconsistentes com os evidenciados nos demonstrativos
contábeis, sugere-se citar o responsável para apresentar suas alegações de
defesa, acompanhadas de documentos probantes.

JUSTIFICATIVAS: Conforme a 46 - Defesa/Justificativa 00026/2020-1:
Inicialmente, cabe destacar que os valores movimentados através das
fontes de recursos “604 – Royalties Federal” e “605 – Royalties do
Petróleo Estadual” ocorridas no exercício de 2018, foram realizados em total
conformidade com o que determina a Lei Federal nº. 7.990/89 e Lei
Estadual nº. 8.308/2006, alterada pela Lei Estadual nº. 10.778/2017, que
autorizou a utilização de 40% (quarenta por cento) dos recursos dos royalties
estadual em despesas correntes.
Outro aspecto que merece a devida relevância, diz respeito ao fato das
receitas dos royalties Federal e Estadual não possuírem vinculação
específica para aplicação, assim como ocorre com as receitas de
impostos e de transferências constitucionais que possuem vinculação
definidas em Lei para aplicação dos recursos nas áreas de educação e
saúde. Assim, o município poderá destinar os recursos dos royalties,
seja ele Federal ou Estadual, para as áreas de educação, saúde,
assistência social ou outra área de interesse, de acordo com a sua
conveniência e oportunidade, e não através de imposição legal, desde
que respeitado as determinações contidas na Lei Federal nº. 7.990/89 e Lei
Estadual nº. 8.308/2006, alterada pela Lei Estadual nº. 10.778/2017.
Ocorre que um dos principais fatores que ocasionaram a discrepância
de valores apontados pela área técnica, se deve ao fato do saldo do
superávit financeiro advindo do exercício anterior da fonte de recursos
do Royalties Federal e Royalties Estadual, terem sido apresentados de
forma inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis,
em especial o balanço patrimonial, ocasionando divergências nas
prestações de contas subsequentes e inviabilizando a apuração do
superávit financeiro, simplesmente com os documentos apresentados na
Prestação de Contas Anual e de acordo a metodologia utilizada pelo
TCEES.
Objetivando comprovar que não houve desvio de finalidade, aplicação
de recursos em desacordo com o que determina a Legislação dos
Royalties Federal e Royalties Estadual, nem mesmo transferência de
recursos para outras fontes de recursos, capazes de inviabilizar a
rastreabilidade da aplicação dos recursos dos royalties, estamos juntado
aos autos, documentação comprobatória de toda a movimentação
ocorrida nas contas dos royalties federal(DOC-001 ao DOC-007) e
Royalties Estadual(DOC- 008 ao DOC-011), onde podemos evidenciar qual
o saldo inicial da conta, o montante dos recursos arrecadados, os
rendimentos de aplicação financeira auferidos, bem como todos os
pagamentos realizados, conforme a seguir:
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Em relação à fonte de recursos “604 – Royalties Federal”, a
divergência na apuração do superávit financeiro se deve aos seguintes
fatores:
O primeiro ponto diz respeito ao saldo do superávit financeiro advindo
do exercício anterior, haja vista que este deveria ter sido de R$ 455.918,44, e não de R$ -22.475,56 conforme apresentado através do
balanço patrimonial de 2017(BALPAT), pois o saldo bancário em 31/12/2017
foi de R$ 2.814,31(DOC-001), que deduzindo dos passivos vinculados à
fonte de royalties federal de R$ 458.732,75(DOC-012) em 2017,
resultou em um superávit financeiro de 2017 da ordem de R$ 455.918,44, dado a ausência de demais passivos consignados, conforme a
seguir:

O segundo ponto diz respeito ao fato de não ter sido considerado os
rendimentos de aplicações financeiras auferidos pelo royalties federal,
haja vista a dificuldade de se apurar tais valores através da análise,
simplesmente, do balancete da receita e da documentação apresentada na
PCA. Assim, os valores dos rendimentos de aplicações financeiras do
royalties federal de R$ 758,22(DOC-002), devem ser considerados no
computo de apuração do superávit financeiro.
O terceiro ponto diz respeito ao fato da Prefeitura Municipal de Ibitirama ter
anulado a Ordem de Pagamento nº. 002387/2018 no valor de R$
3.033,34, elevando os ingressos de recursos do Royalties Federal(DOC003).
O quarto ponto diz respeito à transferência de recursos efetuados para
o Fundo Municipal de Saúde no montante de R$ 136.463,74(DOC-005),
realizados pelo município para cobertura de despesas da saúde.
O quinto ponto, diz respeito à transferência de valores da conta do royalties
federal para a conta nº. 647.177-2 no valor de R$ 320,10(DOC-006),
relativo à contrapartida do município para o contrato de repasse nº.
833643/2016, destinado à aquisição de patrulha mecanizada.
Diante de todo o exposto, e apurando o superávit financeiro com base no
resultado financeiro obtido em 31/12/2018 na conta bancária do royalties
federal e deduzindo os passivos inscritos, podemos concluir que o superávit
financeiro da fonte de recurso do royalties federal de 2018 foi de R$ 34.558,03, gerado em decorrência do resultado obtido entre a
disponibilidade financeira de 2018 da conta nº. 8.580-4, que foi de R$
82.538,42, deduzido dos restos a pagar inscritos de R$
117.096,45(DOC-014), conforme a seguir:

No que se refere à fonte de recursos “605 – Royalties Estadual”, similarmente
ao relatado anteriormente, a divergência na apuração do superávit
financeiro se deve aos seguintes fatores:
O primeiro ponto diz respeito ao saldo do superávit financeiro advindo
do exercício anterior, haja vista que este deveria ter sido de R$
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196.481,28, e não de R$ -236.961,50 conforme apresentado através do
balanço patrimonial de 2017(BALPAT), pois o saldo bancário em
31/12/2017 foi de R$ 393.832,43(DOC-007), que deduzindo dos
passivos vinculados à fonte de royalties federal de R$ 197.351,15(DOC013) em 2017, resultou em um superávit financeiro de 2017 da ordem
de R$ 196.481,25, dado a ausência de demais passivos consignados,
conforme a seguir:

O segundo ponto diz respeito ao fato de não ter sido considerado os
rendimentos de aplicações financeiras auferidos pelo royalties estadual,
haja vista a dificuldade de se apurar tais valores através da análise,
simplesmente, do balancete da receita e da documentação apresentada na
PCA. Assim, o valor dos rendimentos de aplicações financeiras dos
royalties estadual de R$ 18.231,89(DOC-008), devem ser considerados
no computo de apuração do superávit financeiro, assim como o valor
de R$ 28,30(DOC-008) relativo a receitas diversas decorrente de
restituição de valores ocorrida na conta do royalties estadual.
O terceiro ponto diz respeito ao fato da Prefeitura Municipal de Ibitirama ter
anulado a Ordem de Pagamento nº. 005758/2018 no valor de R$
1.808,62, elevando os ingressos de recursos do Royalties Estadual(DOC009).
O quarto ponto diz respeito à transferência de recursos efetuados para
o Fundo Municipal de Saúde no montante de R$ 108.735,44(DOC-011),
realizados pelo município para cobertura de despesas da saúde.
Diante de todo o exposto, e apurando o superávit financeiro com base no
resultado financeiro obtido em 31/12/2018 na conta bancária do royalties
estadual e da ausência de passivos inscritos, podemos concluir que o
superávit financeiro da fonte de recurso do royalties estadual de 2018 foi de
R$ 1.065.718,33 (DOC-007), gerado em decorrência da disponibilidade
financeira de 2018 das contas nº. 11.670.015 e nº. 23.680.481 e
inexistência de passivos vinculados ao royalties estadual, conforme a
seguir:

Não obstante, destacamos que em respeito ao princípio da oportunidade
para registro e correção dos fatos contábeis, os lançamentos de ajustes
das fontes de recursos que foram apresentadas de forma inconsistentes
nos demonstrativos contábeis do exercício anterior, foram devidamente
regularizadas no exercício de 2018, onde podemos constatar a total
compatibilidade do superávit financeiro apurado com base nos fatos
apontado, com o balanço patrimonial de 2018(BALPAT), conforme a
seguir:
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Neste contexto, cabe destacar ainda que, conf orme apurado com muita
propriedade pela área técnica através da “tabela 27” do Relatório
Técnico em questão, o município de Ibitirama gerou uma significativa
suficiência de caixa de recursos não vinculados da ordem de R$
581.332,81, valor este suficientemente capaz de cobrir o pequeno déficit
financeiro gerado nas duas únicas fontes de recursos que se
apresentaram deficitária, que são da saúde recursos próprios no montante
de R$ -57.124,43 e educação recursos próprios no montante de R$ 43.705,93, comprovando assim, que gerimos os recursos arrecadados com
ética, probidade e total respeito aos ditames legais, em especial ao
equilíbrio fiscal tão preconizado no § 1º art. 1º da LRF, bem como as
pequenas impropriedades apontadas, não tiveram o condão de macular
a prestação de contas anual do exercício de 2018.
Por fim, requeremos desse Egrégio Tribunal de contas, o afastamento
dos fatos e motivos que ensejaram a manutenção do indicativo de
irregularidade em questão, haja vista que não houve em momento algum,
apontamento de em quais despesas pudesse haver,
ainda
que
supostamente, utilização indevida de recursos dos royalties ou desvio de
finalidade, reconhecendo ainda que as divergências de valores apresentadas
nas fontes de recursos dos Royalties Federal e Royalties Estadual, se
devem aos saldos inconsistentes advindos de exercícios anteriores,
rendimentos de aplicações financeiras, bem como aos valores
transferidos dos royalties para outras contas, em especial destinado a
contrapartida de convênios e para a saúde, os quais foram
devidamente comprovado a sua utilização, não havendo o que se falar
em desvio de finalidade e utilização de recursos em desacordo com a
Lei Federal nº. 7.990/89 e Lei Estadual nº. 8.308/2006, motivos pelos
quais pugnamos pelo afastamento do indicativo de irregularidade em
questão, haja vista que de forma similar, esse Egrégio Tribunal de Contas
afastou o item em questão através do processo TC nº. 4.007/2018-9
(Prefeitura Municipal de Ibatiba – PCA de 2017) e processo TC nº.
4.020/2018-4(Prefeitura Municipal de Ibitirama – PCA de 2017).

ANÁLISE: Neste apontamento o gestor foi questionado pelas inconsistências nos
resultados financeiros, encontradas nas fontes de recursos dos royalties (604 e 605),
entre os demonstrativos contábeis e o que foi apurado pelo TCEES. Nesse sentido, o
gestor foi citado para apresentar suas alegações de defesa, acompanhadas de
documentos probantes.
Em resposta, foram apresentados quadros e documentos, notadam ente listagem de
pagamentos, e ao final a declaração de que, considerando tais peças, o resultado
financeiro da fonte 604 de 2018 é de R$ -34.558,03 e da fonte 605 é de R$
1.065.718,33.
Quanto à fonte 605 (royalties estaduais), nos documentos apresentados pela defesa
consta a transferência de R$ 108.735,44 para a saúde, porém não foi encaminhado o
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detalhamento de quais despesas foram suportadas pelo recurso, ficando prejudicada a
comprovação da adequação do saldo financeiro apurado.
Com relação à fonte 604 (royalties federais), confrontando-se os valores do TCEES
com o novo número apresentado pela defesa, nota-se que a principal divergência está
na despesa paga e, por conseguinte, no resultado financeiro, tendo em vista,
principalmente, a existência de valores a pagar advindos de exercícios anteriores, no
montante de R$ 458.732,75. Nesse sentido foi apresentada listagem de pagamentos
efetuados com a conta bancária específica dos royalties (conta 8.580-4). Entretanto,
quanto à transferência de R$ 136.463,74 realizada para a saúde, não há nos autos
detalhamento de quais despesas foram suportadas pelo recurso, ficando prejudicada a
comprovação da adequação do saldo financeiro apurado.
Desta forma, somos pelo não saneamento do item, uma vez que não foi comprovada
a boa e regular aplicação de recursos na saúde, nos montantes de R$ 108.735,44 e
de R$ 136.463,74, respectivamente nas fontes 605 e 604, restando prejudicada a
apuração e a comprovação do resultado financeiro evidenciado.

[...]
2.2. NÃO

RECONHECIMENTO
DAS
PROVISÕES
MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (ITEM 6.1
do RT 707/2019)

Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade.
Conforme relatado no RT 707/2019:
Verificou-se de declaração efetuada pelo prefeito, bem como relação de
beneficiários (arquivo DECINAT) que o município faz o custeio de
aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal.
O município não possui RPPS cadastrado no sistema CidadES, mas arcou
com as despesas previdenciárias pertinentes a servidores municipais.
Entretanto, não há reconhecimento contábil no passivo não circulante do
município, nas rubricas provisões matemáticas previdenciárias a longo
prazo, do valor pertinente à reserva matemática previdenciária, o que
contraria as normas contábeis em vigor.
Desta forma, propõe-se a citação do responsável para justificar-se.

JUSTIFICATIVAS: Conforme a 46 - Defesa/Justificativa 00026/2020-1:
Conforme fora devidamente relatado pelo técnico subscritor do
respeitável relatório técnico contábil em questão, o município de
Ibitirama não possui Regime Próprio de Previdência Social.
Portanto, os valores que estão sendo pagos pelo município relativo a
aposentadorias e pensões, refere-se a despesas assumidas pelo
município, de servidores que prestaram serviços para o município em
administrações anteriores, cujo custeio da obrigação de pagamento ficou
a
cargo
do
município,
haja
vista que
não
houve
contribuição/recolhimento ao Regime Geral e nem tão pouco ao Regime
Próprio de Previdência Municipal, dada sua inexistência, obrigando com
isso, o município a arcar com os dis pêndios dos aposentados e
pensionistas que não se encontraram devidamente amparados pelo Regime
Geral de Previdência Social.
Neste sentido, tendo em vista que os referidos servidores trabalharam
efetivamente para a municipalidade e infelizmente não houve
recolhimento previdenciário à época oportuna, não resta dúvida que
está configurado o direito adquirido de tais servidores fazerem jus ao
benefício da aposentadoria custeado com recursos próprios do município.
Objetivando sanarmos os fatos e motivos que ensejaram a citação do item
em questão, e em respeito ao princípio da oportunidade para registro e
correção dos fatos contábeis, a Prefeitura Municipal de Ibitirama realizou
procedimento administrativo com vistas à contratação de empresa ou
profissional para realização de cálculo atuarial, tendo a referida
contratação sido firmada com a empresa “ETAA -Escritório Técnico de
Assessoria Atuarial S/S LTDA” através do contrato de prestação de
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serviços nº. 242 de 25/12/2019(DOC-016), ratificando desta forma, que
a Prefeitura Municipal de Ibitirama adotou todas as medidas
administrativas legais e cabíveis para reconhecimento em seus
demonstrativos contábeis, das provisões matemáticas pertinente à reserva
matemática previdenciária, motivo pelo qual requeremos o afastamento do
indicativo de irregularidade em questão.

ANÁLISE: Segundo a defesa, para saneamento da presente irregularidade,
providências foram tomadas no sentido de realizar a contratação de empresa
especializada para levantar o valor a ser reconhecido como devido contabilmente
(passivo), tendo sido encaminhada comprovação, conforme a seguir:

Desta forma, depreende-se que nos próximos exercícios financeiros a contabilidade
do município deverá realizar o reconhecimento do valor, evidenciando -o em seus
demonstrativos contábeis. Desta forma, opinamos por acolher as justificativas
apresentadas.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer Ministerial 01848/2021-9, da
lavra do eminente Procurador Especial de Contas, Dr. Heron Gomes de Oliveira,
divergiu do encaminhamento proposto pelo corpo técnico, nos seguintes termos:
[...]
2 ANÁLISE
O Ministério Público de Contas, muito embora apresente concordância
quanto ao afastamento da irregularidade descrita nos itens “5.1
Incompatibilidade no saldo disponível indica falha na consolidação ”,
data venia o entendimento esposado pela unidade técnica na Instrução
Técnica Conclusiva 00811/2020-6 – no qual sugere o afastamento da
irregularidade constante do item “6.1 Não reconhecimento das Provisões
Matemáticas
Previdenciárias
Relacionadas aos Aposentados e
Pensionistas sob Responsabilidade do Município, do RT 0707/2019”, bem
como a manutenção da irregularidade inscrita no item “4.3.2.1 Recursos
recebidos a título de compensação financeira pela exploração de
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petróleo e gás natural apresentam discrepância na apuração do
resultado financeiro da fonte de recursos”, e no entanto, recomenda ao
legislativo municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas sob
responsabilidade do senhor Reginaldo Simões de Souza –, não merece
prosperar.
É cediço que na hipótese de apreciação das contas de governo, seja Prefeito
ou Governador, pelo Tribunal de Contas, o artigo 80, II, da Lei Complementar
nº 621/2012 prescreve que o Parecer Prévio somente poderá ser pela
“aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte
dano ao erário [...]”.
Nessa senda, é possível inferir que a aprovação com ressalva será
implementada naquelas prestações de contas que contiverem erros formais,
pequenos enganos que escapem ao olhar diligente do gestor. Por essa razão,
as expressões normativas “falta de natureza formal” e “impropriedade” são
utilizadas em substituição ao termo “irregularidade”.
A recomendação de aprovação com ressalva, portanto, somente se dará
naquelas prestações de contas que contiverem erros mínimos, de caráter
essencialmente formal, o que claramente não ocorreu na situação sub
examine, tendo em vista que a irregularidade mantida pelo Corpo Técnico
na Instrução Técnica Conclusiva 00811/2020-6 – 2.1 “Recursos recebidos
a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás
natural apresentam discrepância na apuração do resultado financeiro da
fonte de recurso (item 4.3.2.1 do RT 707/2019)”, ainda que vista isolada,
não representa mero erro de forma ou procedimento, mas sim grave
infração à norma legal e cujos efeitos podem ser considerados
relevantes e generalizados, equivalendo, portanto, em irregularidade
apta a provocar a rejeição das contas, nos moldes do art. 80, III, da Lei
Complementar 621/2012 e do art. 132, III, do Regimento Interno, in verbis:
Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma
constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial.

Art. 132. A emissão do parecer prévio poderá ser:
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma
constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial e cujos efeitos sejam relevantes e
generalizados. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 011, de
19.12.2019).

Trata-se de violação indubitável ao comando do art. 8º, da Lei Federal n.
7.990/1989, in verbis:
Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei,
inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso
e do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da
União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador,
devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN),
ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a
aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de
pessoal.

Deveras, vislumbra-se não somente a permanência da irregularidade em
comento, mas também a sua reiteração, haja vista que o mesmo achado
foi reconhecido como irregularidade (uma vez mais, “sem o condão de
macular as contas”) e objeto de determinação nas contas do exercício
2017 (exercício anterior), sob a responsabilidade do mesmo Gestor –
senhor Reginaldo Simão de Souza –, conforme Parecer Prévio
000090/2019-5 (Processo TC 4020/2018), deliberando-se ao final pela
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recomendação de
Confira:

APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas [g.n.].

PARECER PRÉVIO TC- 00090/2019-4 – SEGUNDA CÂMARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2017 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBITIRAMA – PARECER PRÉVIO – APROVAÇÃO COM
RESSALVA - RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR.
[...]
3. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
3.1 VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NÃO CONSTAM
EM CONTA BANCÁRIA (ITEM 4.3.2.1 DO RT 651/2018-3)
Base Legal: art. 2º da Lei Estadual 10720/2017.
No Balanço Patrimonial (BALPAT), observou-se que a fonte de recursos 604
- royalties do petróleo federal deu início ao exercício com superávit financeiro
de R$ 2.538.970,79 e encerrou com déficit no valor R$ 22.475,56. Quanto a
fonte de recursos 605 – royalties do petróleo estadual iniciou o exercício com
superávit financeiro de R$ 2.891.073,83 e encerrou com déficit de R$
236.961,60.
Contrastando os saldos financeiros declarados no BALPAT com a quantia
recebida e empenhos, extraídos dos balancetes da execução orçamentária, e
com os saldos apresentados no Termo de Verificação das Disponibilidades
(TVDISP), consta:

Pode-se concluir da análise apresentada acima que ambas as fontes de
recursos deveriam encerrar o exercício com superávit financeiro e não em
déficit. Ademais, os saldos que constam em conta bancária não são
incompatíveis com a movimentação ocorrida no exercício, receita recebida,
despesa quitada. Assim, há indícios de transferência financeira ocorrida da
conta de royalties para outras contas do município.
Em sede de defesa, o Responsável alega, que na apuração de superávit
financeiro através de fonte de recurso apurado pelo TCEES, não foram
considerados os rendimentos de aplicação financeira, atendo-se a considerar
no cálculo, apenas o superávit resultante do exercício anterior, as receitas
brutas de transferências recebidas, sem rendimento de aplicação financeira e
as despesas legalmente empenhadas, não sendo considerado os demais
passivos inscritos e consignados, envolvendo metodologia de apuração
oposta da apresentada no MCASP (Manual de contabilidade do Setor
Público), parte IV, 7ª edição, pág. 358.
Destaca ainda, que, quanto ao saldo inicial decorrente do exercício anterior
relacionado às fontes de recursos 604 e 605, tendo em vista que foram
apresentados com irregularidade na PCA de 2016, tendo os saldos
insustentáveis criados no exercício anterior impropriamente, sido
regularizados em 2017, em respeito ao princípio da oportunidade para
registro e correção dos fatos contábeis, a Unidade Gestora em comento não
dispunha de tempo para efetuar os lançamentos de ajustes das fontes de
recursos demonstradas no Balanço Patrimonial de maneira compatível com
os valores relatados no demonstrativo da disponibilidade de caixa, cujos
lançamentos de ajustes e correção foram efetuados no exercício em análise.
Apesar de as alegações da defesa no que se refere aos ajustes das fontes
604 – royalties do petróleo federal e 605 – royalties do petróleo estadual, não
restou comprovado que os saldos em conta bancária estejam compatíveis
com a movimentação sucedida no exercício, a equipe técnica desta Corte
manteve em sede de ITC 0120/2019, a sugestão de se manter a
irregularidade, tendo em vista que as transferências ocorridas da conta de
royalties para demais contas do município prejudica a evidenciação e que os
saldos em conta bancária estão compatíveis com a movimentação ocorrida
no exercício.
Em nova fase processual, de sustentação oral o defendente apresentou
novos documentos e justificativas, não alcançando o afastamento da
irregularidade no entender da Equipe Técnica, que pontuou como o cerne da
questão da irregularidade o fato das fontes de recurso 604 (royalties federal)
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e 605 (royalties estadual) apresentarem divergência quanto ao superávit
financeiro do exercício apurado e evidenciado, saldo bancário e a
compatibilidade dos gastos em relação à legislação aplicável.
Para tanto apresenta o quadro que reproduzo abaixo para analisar a questão:

Assim, conclui a Equipe Técnica que restou comprovado que houve
movimentação financeira destes recursos, sobretudo na fonte 604, em
desacordo com a legislação vigente.
De outro giro, constata a equipe técnica que a fonte de recursos de royalties
do estado (fonte 605) apresenta saldo bancário compatível com as
operações propostas pelo gestor, bem como tem disponibilidade financeira
para cobrir os restos a pagar processados do período. Por sua vez, os
royalties do governo federal (fonte 604) também apresentam saldo bancário
compatível com as operações propostas pelo gestor. Contudo, quando se
confronta este saldo com os restos a pagar do exercício verifica-se que não
há lastro financeiro para a cobertura dos mesmos.
Diante do exposto analisado pela área técnica deste Tribunal, entendo que
de fato que o resultado financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial
(BALPAT) demostra que houve utilização indevida dos recursos dos royalties,
entretanto, considerando apresentado saldos bancários compatíveis com as
operações propostas pelo gestor e ao fato de que o gestor já ter tomado
providências (conforme informação trazida em sede de sustentação oral), no
sentido abrir contas bancárias específicas do royalties federal e estadual para
movimentação financeira e orçamentária de modo ao melhor rastreamento
dos recursos aplicados, permitindo boa prática de controle.
Assim, por não ter o presente indicativo por si só possuir potencial ofensivo
de macular as contas, de maneira que voto pela irregularidade, mas
mantenho no campo da ressalva, divergindo da área técnica dessa Corte de
Contas e do Ministério Público de Contas.
[...]
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da
Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Em itir parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal de Câmara
Municipal de Ibitirama, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do Sr. Reginaldo Sim ão de Souza, prefeito no exercício 2017,
na forma do art. 80, II da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 132, III do
RITCES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013;
1.2. Recom endar ao gestor responsável que atenda de forma integralmente
à IN TCEES 43/2017 e seus anexos no envio das próximas prestações de
contas (Item 3.4 deste voto) e;
1.3. Determ inar ao gestor responsável que efetue o reconhecimento da
provisão matemática previdenciária no passivo exigível, pertinente aos
inativos sob responsabilidade do município, de acordo com as normas
previdenciárias e contábeis vigentes (Item 3.3 deste voto);
1.4

. Dar ciência aos interessados;

1.5. Após o trânsito em julgado, arquivem -se os autos.
2. Unânime.
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3. Data da Sessão: 18/09/2019 - 32ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos
Augusto Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.

Nesse sentido, ressalta-se que é de opinião unívoca que a receita obtida
pelos municípios advinda de Royalties é de suma importância para elevação
de investimentos e bem-estar da população, motivo pelo qual sua fiscalização
somente é possível com a correta exatidão dos dados fornecidos pela
Prestação de Contas em cumprimento aos preceitos constitucionais, dentre
os quais se destacam os Princípios da Transparência , Publicidade e
Responsabilidade na Gestão Fiscal.
Em relação a irregularidade descrita no item 6.1 do RT 0707/2019 “Não
reconhecimento de provisões matemáticas previdenciárias relacionadas
aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município”,
porém afastada pela unidade técnica, imperioso reforçar que também fora
reconhecida no exercício anterior 2017, objeto de Determinação (e
novamente “sem o condão de macular as contas”), conforme Parecer
Prévio 000090/2019-5 (Processo TC 4020/2018). Veja-se:
3.3 NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
PREVIDENCIÁRIAS
RELACIONADAS
AOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (ITEM 6.1 DO
RT 651/2018-3)
Base Normativa: Normas Brasileiras de Contabilidade.
Em análise técnica, evidenciou no RT 6512018:
Verif icou-se do Balancete da Despesa (BALEXO) que o município empenhou,
liquidou e pagou, em 2017, um v alor de R$ 237.219,06 em aposentadorias e
pensões pertinentes à prev idência municipal.
O município não possui RPPS cadastrado no sistema CidadeWeb e o gestor
responsáv el declara que o regime prev idenciário dos serv idores ef etiv os é o
regime geral de prev idência social (DECINAT), mas arcou com as despesas
prev idenciárias pertinentes a serv idores municipais.
Entretanto, não há reconhecimento contábil no passiv o não circulante do
município, nas rubricas prov isões matemáticas prev idenciárias a longo prazo,
do v alor pertinente à reserv a matemática prev idenciária, o que contraria as
normas contábeis em v igor.

Em sua defesa, o responsável alega o município de Ibitirama não possui
Regime Próprio de Previdência Social. Portanto, os valores que estão sendo
pagos pelo município relativo a aposentadorias e pensões, referem-se a
despesas assumidas pelo município, de servidores que prestaram serviços
para o município em administrações anteriores, cujo custeio da obrigação de
pagamento ficou a cargo do município.
Em contraponto a Equipe Técnica, em sua ITC 01020/2019, sustenta que a
inexistência do Regime Próprio no município não isenta o município de
manter o registro adequado no seu passivo, devendo observar as normas e
princípios contábeis vigentes, disposta no Ministério da Previdência Social –
MPS e ato normativo do Ministério da Fazenda – Portaria nº 464/2018 e
assim, embora o município de Ibitirama não tenha Regime Próprio de
Previdência Social, deve reconhecer a Provisão Matemática Previdenciária
em seu passivo a longo prazo, a fim de arcar com os benefícios
previdenciários a serem concedidos futuramente a seus aposentados e
pensionistas, sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade, porém
passível de ressalva e determinação, para que o gestor responsável realize a
avaliação atuarial e o reconhecimento da provisão matemática previdenciária
no passivo exigível, de acordo com as normas previdenciárias e contábeis
vigentes.
Nessa fase processual – defesa oral – depreende-se, o gestor alegou, em
sua sustentação oral, que foi solicitado a contratação de empresa ou
profissional liberal para realização de cálculo atuarial, possibilitando assim, o
reconhecimento das provisões matemáticas no Passivo de Longo Prazo do
município na Prestação de Contas de 2019, conforme Ofício n°. 069/2019
(DOC-006) no qual o Secretário Municipal da Fazenda requer anuência do
gestor, para realização da contratação em questão, como causa de pedir
pelo afastamento da irregularidade.
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Entretanto, como bem analisado pela equipe técnica desta Corte de Contas,
os argumentos trazidos não são suficientes para elidir a irregularidade, na
medida que as alegações do gestor dão conta de que no presente ano civil –
2019 – será dado início aos levantamentos necessários ao saneamento da
questão e o cerne da presente irregularidade assenta-se no fato de o
município de Ibitirama não reconhecer contabilmente as provisões
matemáticas relativas aos seus aposentados e pensionistas, pagos à custa
do Poder Executivo.
Por todo exposto, acompanho o entendimento da equipe técnica, por m anter
a irregularidade, m as no cam po da ressalva, mediante determinação ao
atual gestor ou quem vier a sucedê-lo que efetue a avaliação atuarial, bem
como o reconhecimento da provisão matemática previdenciária no passivo
exigível, nos termos das leis previdenciárias e contábeis vigentes.

Ademais, objetivando escusar-se da responsabilidade e afastar a
irregularidade ora analisada, o Gestor alegou em sede de defesa
(Defesa/Justificativa 00026/2020-1) que vem adotando as medidas
saneadoras determinadas no Parecer Prévio 000090/2019-5 (Processo TC
4020/2018) – Prestação de Contas 2017. No entanto, tal fato, por si só, não
afasta as irregularidades, tampouco sana os vícios identificados; ao contrário,
constitui seu pleno reconhecimento. Confira:
[...]objetivando sanarmos os fatos e motivos que ensejaram a citação do item
em questão, e em respeito ao princípio da oportunidade para registro e
correção dos fatos contábeis, a Prefeitura Municipal de Ibitirama realizou
procedimento administrativo com vistas à contratação de empresa ou
profissional para realização de cálculo atuarial, tendo a referida contratação
sido firmada com a empresa “ETAA-Escritório Técnico de Assessoria Atuarial
S/S LTDA” através do contrato de prestação de serviços nº. 242 de
25/12/2019(DOC016), ratificando desta forma, que a Prefeitura Municipal de
Ibitirama adotou todas as medidas administrativas legais e cabíveis para
reconhecimento em seus demonstrativos contábeis, das provisões
matemáticas pertinente à reserva matemática previdenciária, motivo pelo
qual requeremos o afastamento do indicativo de irregularidade em questão.

Neste cenário, o que se apresenta, portanto, são duas irregularidades
cabalmente reconhecidas e cujo cometimento se revela reiterado pelo
mesmo Gestor, e de outra banda, o Tribunal de Contas, na condição de
órgão responsável pela fiscalização e apreciação das contas dos
administradores públicos.[g.n.]
Conforme cediço, este Tribunal examina as contas dos jurisdicionados, sob
os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade, considerando os
atos de administração e gerência de recursos públicos praticados durante um
exercício financeiro definido.
Assim, passados mais de 2 (dois) anos da posse pelo Gestor no cargo pelo
qual fora eleito espera-se que efetivasse a adequação aos comandos legais
das referidas irregularidades, até por conta de serem objeto de simples
ressalvas e, a rigor, fáceis de serem contornadas.
No entanto, nota-se justamente o contrário. As mesmas irregularidades
identificadas em 2017 foram renovadas no ano 2018, em flagrante
afronta aos preceitos legais e regimentais desta Corte de Contas e às
normas de natureza contábil, financeira e orçamentária. [g.n]
Nessa lógica, a conduta reiterada do Gestor revela omissão ou ausência
de aptidão para a correta condução das finanças públicas do Município
de Ibitirama, cujas irregularidades identificadas, a continuarem se
repetindo, ano após ano, gerarão – se acaso não já acarretaram –, o
desequilíbrio das contas que, no entanto, se apresentarão artificialmente
equilibradas.[g.n.]
Portanto, qualquer comportamento evasivo na apreciação das contas
públicas da Prefeitura Municipal de Ibitirama no atual momento, isto é, após o
reconhecimento das mesmas irregularidades em anos anteriores por parte do
Colegiado, apenas se prestará a sedimentar a irresponsabilidade fiscal que
arruína, em múltiplos aspectos, os jurisdicionados do estado do Espírito

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

Identificador: C909E-742A2-D64DE

PARECER PRÉVIO TC-055/2021
hm/al

Santo. Além de não aliviar o desequilíbrio das contas públicas e as tensões
sociais dele advindas, ainda os agrava.
Dito de outro modo, a Corte de Contas deve se pautar por uma atuação
efetiva de suas competências perante o controle externo exercido pelo Poder
Legislativo, auxiliado por este e. Tribunal.
Nessa trilha, convém enfatizar que compete às Cortes de Contas, na
condição de órgão auxiliar ao Poder Legislativo no exercício do controle
7
externo (caput do art. 71 da CF/88 ), concretizar uma apreciação
estritamente técnica das contas públicas prestadas pelos Chefes de
Poder Executivo (tanto contas de governo quanto de gestão ou, ainda,
8
atinentes à função de ordenador de despesas ), subsidiando, assim, com
rigor científico, a avaliação política a ser realizada oportunamente pelos
9
Parlamentos .
A propósito, acerca da temática, revela-se altamente ilustrativo transcrever os
clarividentes trechos dos acórdãos emitidos nos Recursos Extraordinários
RE 729.744-MG e RE 848.826-DF. Confira-os:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 729.744 MINAS GERAIS

10

Em enta: Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da
controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas
anuais de prefeito. 2. Parecer técnico em itido pelo Tribunal de Contas.
Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o
julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4.
Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5.
Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da
inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil,
criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.
[...]
A Procuradoria-Geral da República juntou manifestação pelo não provimento
do recurso (eDOC 2, p. 311-328). Em seu parecer, aduz que o legislador
constituinte conferiu ao Poder Legislativo a atribuição exclusiva para
julgamento das contas dos chefes do Poder Executivo, com auxílio técnico
dos tribunais de contas.
[...]
Essa previsão dispõe que, na análise das contas do Chefe do Poder
Executivo, os Tribunais de Contas em item parecer prévio,
consubstanciado em pronunciamento técnico, sem conteúdo deliberativo,
com o fim de subsidiar as atribuições fiscalizadoras do Poder
Legislativo, que não está obrigado a se vincular à manifestação opinativa
daquele órgão auxiliar. Tal entendimento teria ainda o condão de transformar
a natureza precária do parecer, passível de aprovação ou rejeição, em
decisão definitiva.
[...]
Assim, conclui-se que compete exclusivamente à Câmara de Vereadores o
julgamento das contas anuais do prefeito, subsidiado pelo parecer técnico
previam ente elaborado pelo Tribunal de Contas .
[...]
Em segundo lugar, e atrelado a essa presunção constitucional, há sólidos
fundamentos metanormativos que chancelam esse entendimento. É que a
ratio essendi que presidiu a fixação desse m odelo institucional consiste
na proeminência, em assuntos relacionados ao julgamento das contas,
do com ponente técnico ao político.

7
8

9

10

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
ao qual compete:
Supremo Tribunal Federal (STF). Recursos Extraordinários RE 848.826 -DF e 729.744. Disponível em:
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(729744.NUME.%20E%20RE.SCLA.)&base=baseAcordao
s&origemBusca=MeritoRG. Acesso em 21 jan. 2020.
De acordo com Min. Gilmar Mendes, relator do RE 729.744, julgado no dia 10 de agosto de 2016, “Entendo, portanto, que
a competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é do Poder Legislativo (nos termos do
art. 71, inciso I, da Constituição Federal), que é órgão constituído por representantes democraticamente elei tos para
averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada ”.
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13413353. Acesso em 21 jan. 2020.
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O julgamento das contas de gestão envolve, como é sabido, a análise acerca
da escorreita execução de despesas e contratos administrativos, das ordens
de empenho, da observância às diretrizes contábeis, dentre outros aspectos.
Cuida-se, à evidencia, de tem as que reclamam, a fortiori, conhecim entos
técnicos e altamente especializados. Daí a presunção de legitim idade e
de legalidade dispensada pela Carta Magna ao parecer em anado pelo
Tribunal de Contas .
[...]
O SENHOR M INISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - O fato de
reconhecermos a competência do Tribunal de Contas, que me parece a
solução constitucionalmente adequada, não nos imuniza de uma discussão
que eu acho que é importante fazer, de lege ferenda, sobre a própria
composição dos Tribunais de Contas e fazer com que, no futuro, ela seja
predominantemente técnica, porque a verdade é que, embora, seja um órgão
técnico, no geral dos estados, a composição é predominantemente política. E
aí, evidentemente, não é bom substituir o juízo político da câm ara por
um juízo político do Tribunal de Contas. Portanto, eu acho que, de lege
ferenda, nós deveríamos pensar numa composição mais técnica e menos
política do Tribunal de Contas.
(grifou-se)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 848.826 DISTRITO FEDERAL

11

Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ELEITORAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO COMO ORDENADOR DE DESPESAS. COMPETÊNCIA:
PODER LEGISLATIVO OU TRIBUNAL DE CONTAS. REPERCUSSÃO
GERAL. 1. Inadmissão do recurso no que diz respeito às alegações de
violação ao direito de petição, inafastabilidade do controle judicial, devido
processo legal, contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões
judiciais (arts. 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988).
Precedentes: AI 791.292 QO-RG e ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar
Mendes. 2. Constitui questão constitucional com repercussão geral a
definição do órgão competente – Poder Legislativo ou Tribunal de Contas –
para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de
ordenador de despesas, à luz dos arts. 31, § 2º; 71, I; e 75, todos da
Constituição. 3. Repercussão geral reconhecida.
[...]
No extraordinário, protocolado com base na alínea “a” do permissivo
constitucional, o recorrente argui violação aos artigos 5º, incisos XXXIV,
alínea “a”, XXXV, LIV, LV, 31, § 2º, 71, inciso I, 75 e 93, inciso IX, da Carta
da República. Aponta, inicialmente, a ausência de entrega aperfeiçoada da
prestação jurisdicional. No mérito, sustenta que, segundo julgados do
Supremo e do Superior Eleitoral, a competência para apreciar as contas do
Chefe do Poder Executivo municipal é da Câmara Municipal, a quem cabe o
controle externo da legalidade e da regularidade da atividade financeira do
Município, com o auxílio m eram ente técnico-jurídico do Tribunal de
Contas. (grifou-se)

Inclusive, tal lógica se ampara no fato de que no Poder Legislativo se
encontram os representantes da sociedade – com legitimidade e competência
advindas da vontade popular expressa por meio de um processo eleitoral – os
quais, portando essa magna condição, participam ativamente do processo de
aprovação do orçamento anual e sua subsequente execução, bem como do
planejamento plurianual. Ipso facto, detêm competência para uma
12
avaliação política das contas públicas .
No caso em tela, uma atuação não técnica ao fim do ciclo de apreciação das
contas públicas que promova reversão do sentido das irregularidades
“Recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração
de petróleo e gás natural apresentam discrepância na apuração do
resultado financeiro da fonte de recurso” (item 4.3.2.1 do RT 707/2019) e
“Não reconhecimento de provisões matemáticas previdenciárias
11
12

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9308523 Acesso em 21 jan. 2020.
A propósito, rememora-se que à luz da Constituição, a par de suas funções atípicas de (i) administração e (ii) julgamento,
são funções típicas do Poder Legislativo, logicamente, (iii) legislar e também a (iv) fiscalização por meio dos controles
político-administrativo (art. 58, § 3º) e financeiro-orçamentário (arts. 70 a 75) da administração pública.
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relacionadas aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do
município” (item 6.1 do RT 707/2019), compromete o próprio exercício das
competências do Parlamento Municipal.
Em verdade, acarretará a completa derrocada da compreensão técnica no
resultado final do julgamento, caso se convole a hipótese de rejeição em
aprovação com ressalva ou simples aprovação, com consequências à
sociedade local, a qual continua sujeita aos efeitos deletérios das
irregularidades que não foram sanadas oportunamente pelo Estado.
Registra-se ainda, seu significado nocivo à imagem pública desta instituição
(seu conceito social) e à própria institucionalidade dos Tribunais de Contas
(sua relação com demais poderes constituídos) que, mesmo diante da
reiteração das irregularidades perpetradas pelo Gestor, recomenda ao
Legislativo Municipal, em sucessivos exercícios, sua aprovação com
ressalvas ou trivial aprovação das contas.
E como cediço, somente balanços, relatórios e demonstrativos a evidenciar
resultados contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais
honestos e fidedignos – conquanto doloridos – nos permitem avaliar
corretamente o passado e nos abalizar, de modo efetivo, a planejarmos
acertadamente o futuro de forma consistente, sob pena de validarmos
opiniões, sem base empírica, técnica e científica a fundamentá-las.
Assim, por sua vez, ante a comprovada grave infração à norma constitucional,
legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, se está a postular deste e. Tribunal a emissão de
13
Parecer Prévio no sentido da REJEIÇÃO DAS CONTAS (art. 80, III , da Lei
Complementar 621/2012).
Ante o exposto, vê-se que, por conta da gravidade das irregularidades
14
identificadas nos itens 2.1 e 2.3 da ITC 811/2020 , respectivamente itens
6.1 e 4.3.2.1 do RT 707/2019, faz-se necessária a emissão de Parecer
Prévio no sentido da REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor Reginaldo
Simões de Souza, referente ao exercício financeiro 2018, período em que
esteve à frente da gestão da Prefeitura Municipal de Ibitirama , sem prejuízo
da expedição de DETERMINAÇÃO, e não Recomendação, correspondente
às irregularidades constatadas, com o fito de se prevenir a reincidência, nos
15
moldes preconizados pelo art. 329, § 7º, do Regimento Interno .
3 CONCLUSÃO
Diante do exposto, o Ministério Público de Contas pugna:
3.1 seja emitido Parecer Prévio no sentido de recomendar ao Poder
Legislativo Municipal de Ibitirama a REJEIÇÃO DAS CONTAS sob a
responsabilidade do senhor Reginaldo Simões de Souza , exercício 2018, na
forma prevista no art. 80, III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 132, III,
do Regimento Interno, considerando a manutenção das seguintes
irregularidades:
13

14

15

Seção III Da Deliberação em Parecer Prévio
Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/w p-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-Lei-Org%C3%A2nica-TCEESAtualizada-2.pdf. Acesso em 17 fev. 2020.
2.1 “Recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural apresentam
discrepância na apuração do resultado financeiro da fonte de recurso” (item 4.3.2.1 do RT 0707/2019);
2.3 “Não reconhecimento de provisões m atemáticas previdenciárias relacionadas aos aposentados e pensionistas
sob responsabilidade do m unicípio” (item 6.1 do RT 0707/2019).
Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas aos ritos
especiais previstos neste Regimento.
[...]
§ 7º Em todas as hipóteses, o Tribunal poderá expedir recomendações, com o objetivo de contribuir para as boas práticas
administrativas dos órgãos e entidades jurisdicionados, bem como determinações para o exato cumprimento da lei, sem
prejuízo de outras providências cabíveis.
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“Recursos recebidos a título de compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância na
apuração do resultado financeiro da fonte de recurso” (item
4.3.2.1 do RT 0707/2019);



“Não reconhecimento de provisões matemáticas previdenciárias
relacionadas
aos
aposentados
e
pensionistas
sob
responsabilidade do município” (item 6.1 do RT 0707/2019).

3.2 sejam expedidas DETERMINAÇÕES correspondentes às irregularidades
constatadas, com o fito de se prevenir a reincidência, nos moldes do art. 329,
16
§ 7º, do Regimento Interno .

Com todas as vênias, divergindo do entendimento esposado pelo Parquet de Contas
em seu parecer 01848/2021-9, ratifico, integralmente, o posicionamento da área
técnica expresso na Instrução Técnica Conclusiva 0811/2020-6, para manter no
campo da ressalva a irregularidade narrada no item 4.3.2.1 do Relatório Técnico
(RT), e afastar aquela narrada no item 6.1 do Relatório Técnico (RT).
Explico.
O Parquet de Contas pugna pela manutenção das irregularidades tratadas nos itens
4.3.2.1 e 6.1 do RT, com gravidade suficiente para macular as contas,
argumentando tratar-se de irregularidades apontadas nas contas do exercício de
2017 e renovadas no exercício de 2018 argumentando, em síntese, que “[...] são
duas irregularidades cabalmente reconhecidas e cujo cometimento se revela
reiterado pelo mesmo Gestor [...].
Desse modo, entende o eminente procurador:
[...]
Nessa lógica, a conduta reiterada do Gestor revela omissão ou ausência de
aptidão para a correta condução das finanças públicas do Município de
Ibitirama, cujas irregularidades identificadas, a continuarem se repetindo, ano
após ano, gerarão – se acaso não acarretaram –, o desequilíbrio das contas
que, no entanto, se apresentarão artificialmente equilibradas.
[...]

De fato, compulsando as prestações de Contas do Município de Ibitirama, relativas
aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, observa-se que, os referidos apontamentos
são recorrentes17.

16

Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas aos ritos
especiais previstos neste Regimento.
§ 7º Em todas as hipóteses, o Tribunal poderá expedir recomendações, com o objetivo de contribuir para as boas práticas
administrativas dos órgãos e entidades jurisdicionados, bem como determinações para o exato cumprimento da lei, sem
prejuízo de outras providências cabíveis.
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Todavia, entendo que é necessário ter cautela, quanto a caracterização da conduta
reiterada com base no simples fato de as irregularidades serem apontadas por este
Tribunal de Contas em mais de um exercício financeiro.
Digo isto porque tais desconformidades são apontadas a partir da análise de
demonstrações contábeis estáticas, tais como o Balanço Patrimonial em conjunto
com relatórios (Anexo 5 do RGF, DEMRAP e etc) que tem a função de evidenciar
alguns fluxos específicos ocorridos no período financeiro em análise, fluxos estes
não visíveis nos demonstrativos estáticos.
Tais relatórios contábeis, por sua natureza, trabalham com saldos acumulados, que
se contiverem quaisquer erros 18, vão se refletir em um ou mais exercícios financeiros
futuros, até que sofram as devidas correções, correções estas que devem obedecer
a procedimentos previstos nas normas de contabilidade.
Ressalto que a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas
Entidades do Setor Público, em seu item 3.16, estabelece que
3.16 Estar livre de erro material não significa exatidão completa em
todos os aspectos. Estar livre de erro material significa que não há erros
ou omissões que sejam individualmente ou coletivamente relevantes na
descrição do fenômeno, e que o processo utilizado para produzir a
informação relatada foi aplicado conforme descrito.

Uma vez detectados, os erros devem ser retificados, segundo procedimentos
estabelecidos em norma.
Neste sentido, relembro que a Norma Brasileira de Contabilidade que trata da
retificação de erro nas demonstrações contábeis do setor público é a NBCTSP23 e
em seu item 47 dispõe que “a entidade deve corrigir os erros materiais de
períodos

anteriores

retrospectivamente

no

primeiro

conjunto

17

das

O item 6.1 - Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em relação aos
demais demonstrativos contábeis, é recorrente nos três exercícios e o item 4.3.2.1 - Recursos recebidos a título de
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância na apuração do resultado
financeiro por fonte de recursos – é apontado nos exercício de 2017 e 2018.
18
Segundo da NBCTSP23 “Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da
entidade, de um ou m ais períodos anteriores, decorrentes de falhas no uso ou uso incorreto de inform ação confiável
que:
(a) estava disponível quando da autorização para a divulgação das demonstrações contábe is desses períodos; e
(b) poderia ter sido obtida de forma razoável e levada em consideração na elaboração e na apresentação dessas
dem onstrações contábeis.
Tais erros incluem os efeitos de incorreções matemáticas, incorreções na aplicação de políticas contábeis, omissões,
descuidos, interpretações incorretas de fatos e fraudes.”
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demonstrações contábeis cuja autorização para publicação ocorra após a
descoberta de tais erros”.
Desta forma, dado que a análise das prestações de contas por este tribunal ocorre
após o encerramento do exercício financeiro, a detecção de desconformidades
contábeis, em mais de um exercício, a partir da análise e comparação de
demonstrações e relatórios contábeis, que exigirá correções em exercícios futuros,
não indica, necessariamente, a existência de conduta reiterada.
Neste sentido, observa-se que, tal qual foi afirmado pelo eminente Procurador, o
apontamento relativo a ”Recursos recebidos a título de compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância na
apuração do resultado financeiro por fonte de recursos(item 4.3.2.1) também
esteve presente na Prestação de Contas Anual de Prefeito do exercício de 2017
(processo TC 4020/2018-4), anterior a este e cujo parecer prévio encontra-se em
fase recursal (Parecer Prévio 0090/2019-5), ainda não transitado em julgado.
Observei que, em relação a este indicativo, nas contas anuais de 2017, restou
apurada a existência ao final de erro na evidenciação nas demonstrações contábeis
do resultado financeiro e do saldo bancário, bem como na compatibilidade dos
gastos. Ao final das análises das contas de 2017, a discrepância entre o resultado
financeiro demonstrado balanço patrimonial e o saldo em conta bancária, nas fontes
604 e 605, foi de R$ 25.289,87 e R$ 630.754,52, respectivamente, como
demonstrado a seguir:
TVDisp 2017 (A)
FONTE 604
FONTE 605

BALPAT 2017 (B)

- 2.814,31
393.792,92

- 22.475,56
- 236.961,60

Diferença (A-B)

- 25.289,87
630.754,52

Fonte: Processo TC 4020/2018-4 - Manifestação Técnica 10265/2019-3

Por outro lado, nestas contas (exercício 2018), ora sob exame, a divergência
apontada pela área técnica, reduz sensivelmente em relação a 2017, como se
demonstra a seguir:
TVDisp 2018 (A)
FONTE 604
FONTE 605

82.538,42 1.065.718,33

BALPAT 2018 (B)

34.558,03
1.065.718,33

Diferença (A-B)

117.096,45

Fonte: Processo TC 8677/2019 – Instrução Técnica Conclusiva 0811/2020-8.
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Desta forma, estou convencido de que a sensível redução das divergências entre
o resultado financeiro e saldo bancário, certamente denota ação positiva da
gestão, tal qual alegado em sua defesa, no sentido de obedecendo as normas de
contabilidade vigente, promover as correções aos erros detectados nas
demonstrações.
Em razão disto, divirjo do entendimento do parquet de contas, pois embora a
divergência ainda ocorra, não há evidência, nestes autos, de conduta reiterada.
Por todas estas razões, em relação ao item Recursos recebidos a título de
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural apresentam
discrepância na apuração do resultado financeiro por fonte de recursos (item
4.3.2.1 do RT 707/2019-6 e 2.1 da ITC 0811/2020), acompanho integralmente o
entendimento do corpo técnico, manifestado por meio da Instrução Técnica
Conclusiva 0811/2020, para mantê-lo no campo da ressalva.
Da mesma forma, também item NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES
MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (ITEM 6.1 do RT
707/2019), está presente na prestação de contas anual do exercício de 2017,
processo TC 4020/2018-4.
Assim, como foi suscitada, pelo parquet de contas, a ocorrência de conduta
reiterada, para formar meu juízo de convencimento, avaliei a ocorrência do
apontamento ao

longo dos três últimos exercícios 19 e verifiquei que o mesmo só ocorre na prestação
de contas anual do exercício de 2017, processo TC 4020/2018-4. Destaco que
referido processo foi apreciado na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, realizada em
18/09/2019 - e encontra-se em fase recursal.

19

PCA 2016 – TC 3756/2016-3; PCA 2016- TC 05141/2017-2 e PCA 2017 - TC 04020/2018-4
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Conforme se extrai do Parecer Prévio 0090/2019-520, em relação a este item a 2ª
Câmara, acompanhando a área técnica, entendeu pela regularidade com ressalvas
da mesma, com determinação para que o gestor realizasse a avaliação atuarial.
Como o parecer prévio não transitou em julgado, o gestor, sequer, foi notificado para
dar cumprimento à determinação.
Todavia, consoante se verifica na análise técnica contida na ITC 0811/2020-6, em
02 de dezembro de 2019 foi publicado no diário oficial do Estado do Espírito Santo
extrato de contrato administrativo que tem por objeto a contratação de empresa
especializada para cálculo atuarial, denotando, mais uma vez, ação positiva da
gestão no sentido de corrigir os erros detectados em suas demonstrações.
Assim, também em relação a este item, sou pelo acolhimento das justificativas do
responsável e divirjo do encaminhamento proposto pelo parquet de contas por
entender que não há evidência de ocorrência da reincidência na conduta.
Ante o exposto, acompanhando integralmente a área técnica e, parcialmente, o
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à consideração.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

1. PARECER PRÉVIO TC-055/2021:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Mantenópolis

20

,apreciado em 18/09/2019, após o envio destas contas,
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a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Sr. REGINALDO SIMÃO DE
SOUZA, Prefeito Municipal de Ibitirama, referente ao exercício de 2018, nos termos
do art. 80, II, da Lei Complementar n.º

621/2012 c/c o art. 132, inciso II, do

Regimento Interno.
1.2. Dar ciência aos interessados;
1.3. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 09/07/2021 – 31ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos
Augusto Taufner e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS LUCIANO VIEIRA
Em substituição ao procurador-geral

LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Subsecretária das Sessões
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