
 

PARECER PRÉVIO TC- 34/2016 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO                      - TC-4183/2015 

JURISDICIONADO          - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO 

IMIGRANTE 

ASSUNTO                         - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO  

RESPONSÁVEL      - DALTON PERIM 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 

PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO – RECOMANDAÇÃO – 

ARQUIVAR. 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

 

1. RELATÓRIO 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 

2014, da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, sob a responsabilidade 

do Senhor Dalton Perin, Prefeito Municipal. 

 

A 3ª Secretaria de Controle Externo, por meio do Relatório Técnico Contábil – RTC 

nº. 540/2015, (fls. 19-57), opina pela emissão de Parecer Prévio, recomendando ao 

Legislativo Municipal a aprovação da prestação de contas, bem como faz a seguinte 

recomendação: 

 

“Por fim, recomenda-se ao jurisdicionado que, na apuração do limite 

do Poder Executivo, não inclua os valores das despesas com 

pessoal referentes ao Poder Legislativo a fim de não distorcer a real 
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situação fiscal do Executivo, tal como evidenciado no item 7.1 deste 

relatório técnico.” 

 

Entendimento esse que foi seguido pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas, através da ITC 5844/2015 (fls. 59) e o Parquet de Contas, em Parecer 

PPJC 361/2016 (fls. 63) de lavra do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva. 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da 

PREFEITURA DE VENDA NOVA, referente ao exercício de 2014, portanto, estamos 

a apreciar as “Contas de Governo”. 

 

Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Observaram-se todos os 

trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em 

atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas federais relativas à 

“fiscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção 

entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, 

a serem julgadas pelo Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais 

administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário (art. 71, II). 

 

Tais normas são aplicadas também aos Tribunais de Contas dos Estados, conforme 

dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal. 

 

Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas em questão, para fins de 

emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo 

Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas. 
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Em que pese a brilhante manifestação da Área Técnica e o r. parecer do Ministério 

Público Especial de Contas, tornam-se necessárias algumas considerações, no 

intuito de fornecer ao Poder Legislativo Municipal, plenas condições de julgamento 

das contas do Município de Venda Nova do Imigrante. 

 

2.1  GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1.1 Previsão da receita e fixação da despesa 

 

A Lei Orçamentária Anual nº 1.105/2013 do Município de Venda Nova do Imigrante 

estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 60.698.500,00 (sessenta milhões 

seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), respectivamente. 

 

2.1.2  Créditos adicionais  

 

Admitiu-se a abertura de créditos adicionais suplementares, com previsão expressa 

na Lei Orçamentária Anual nº 1.105/2013, limitados a 30% do valor total do 

orçamento, o que equivale a R$ 18.209.550,00 (dezoito milhões duzentos e nove mil 

quinhentos e cinquenta reais). 

 

As incorporações ao Orçamento de 2014, em números absolutos, somaram 

R$10.175.778,19 (dez milhões cento e setenta e cinco mil setecentos e setenta e 

oito reais e dezenove centavos). Assim, verifica-se o cumprimento do limite previsto 

na LOA, para abertura de créditos adicionais suplementares. 

 

2.1.3 Execução orçamentária 

 

Conforme se observa dos autos, a receita originariamente prevista foi de 

R$60.698.500,00. Entretanto, o valor total de receita arrecadada corresponde ao 

montante de R$56.519.270,89, representando 93% da receita prevista. 
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No que concerne às despesas autorizadas consolidadas, estas representaram um 

total de R$70.874.278,19. Extrai-se do balanço orçamentário, como descrito na 

Tabela 2 (fls. 26), que a execução orçamentária da despesa, evidenciou um 

montante de R$55.973.993,18. 

 

Denota-se, portanto, um superávit orçamentário de R$545.277,71 (quinhentos e 

quarenta e cinco mil duzentos e setenta e sete reais e setenta um centavos), 

decorrente da diferença entre a Receita Arrecadada e a Despesa Executada.  

 

2.2  GESTÃO PATRIMONIAL 

 

2.2.1 Balanço Patrimonial Consolidado 

 

Nos termos da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil 

que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Ente 

público, por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os 

atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de 

informação de controle). Assim, ele permite análises diversas acerca da situação 

patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros. 

 

A situação patrimonial consolidada do município mostra-se positiva, conforme consta 

da Tabela 8 (fls. 30), que apresenta uma síntese do Balanço Patrimonial 

Consolidado. 

 

Sobreleva mencionar que foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial do 

exercício em análise, contudo, foi constatada uma divergência entre o resultado 

financeiro apurado no Balanço Patrimonial e o apresentado no Demonstrativo do 

Superávit/Déficit Financeiro (Tabela 9, fls. 30). 

 

O corpo técnico dessa Corte, após análise dos documentos e das justificativas 
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apresentadas, constatou que a divergência foi esclarecida, sendo referente ao 

superávit financeiro da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante que, embora 

constasse no Balanço Patrimonial, não estava inserido no Demonstrativo do 

Superávit/Déficit financeiro consolidado. Portanto, não havia necessidade de citação 

do responsável, entendimento com o qual coaduno. 

 

2.2.2 Execução patrimonial  

 

A demonstração das variações patrimoniais, doravante denominada de DVP 

evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da 

execução orçamentária, e demonstra o resultado patrimonial do exercício (art. 104, 

da Lei nº 4.320/64). 

 

A DVP é estruturada conforme previsto no anexo 15 da Lei nº 4.320/64. Durante o 

exercício financeiro, os atos e fatos são registrados em contas e a partir dos saldos 

acumulados, depois de elaborado o balancete de verificação apura-se o resultado do 

exercício na DVP.  

 

Quanto a DVP apresentada pelo Município de Venda Nova do Imigrante, no 

exercício de 2014, a tabela 7 (fls. 29) atesta que o resultado das variações 

patrimoniais refletiu positivamente no patrimônio líquido do ente.  

 

O resultado patrimonial do exercício de 2014 é a diferença entre as variações 

patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas e corresponde, 

em reais, a R$8.938.045,57. 

 

2.3  GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 

 

2.3.1 Despesa com pessoal 

 

O quadro de Despesa de Pessoal é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – 
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LRF em seu art. 55, inciso I, alínea “a”, como parte integrante do Relatório de 

Gestão Fiscal. Este demonstrativo visa assegurar a transparência da despesa com 

pessoal de cada um dos Poderes e órgãos e a verificar os limites de que trata a LRF. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites para as Despesas com Pessoal em 

percentuais da Receita Corrente Líquida, sendo 60% para o Município (art. 19, III), 

distribuídos em 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo (art. 20, inciso III, 

alíneas “a” e “b”). 

 

De acordo com a Tabela 12 (fls. 33), o total da Despesa com Pessoal (Consolidado) 

de R$26.665.524,60 corresponde a 51,63% da Receita Corrente Líquida de 

R$51.647.822,50, sendo R$ 25.595.072,28 gastos pelo Poder Executivo (49,56%), 

R$ 1.070.452,32 pela Câmara Municipal (2,07%), atendendo, portanto, aos limites 

previstos nos artigos 19, inciso III e 20, inciso III, da LRF.  

 

Neste ponto, o corpo técnico deste Tribunal de Contas identificou uma inconsistência 

referente às despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal, que utilizou para 

apuração do seu limite, indevidamente, os valores referentes ao Poder Legislativo, 

fazendo recomendação sobre tal questão. 

 

A eiva apontada pelo corpo técnico não o condão de comprometer toda a prestação 

de contas, todavia, deve ser objeto de recomendação, para que o jurisdicionado não 

inclua, na apuração do limite do poder executivo, os valores das despesas com 

pessoal referentes ao Poder Legislativo, a fim de não distorcer a real situação fiscal 

do Executivo. 

 

Desta feita, corroborando o entendimento da área técnica, entendo que de deva 

recomendar ao jurisdicionado que não inclua, na apuração do limite do Poder 

Executivo, os valores das despesas com pessoal referente ao Poder Legislativo, 

para que a situação do ente não apresente distorção.  
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2.3.2  Dívida consolidada líquida 

 

O demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida visa assegurar a transparência das 

obrigações contraídas pelos entes da Federação e verificar o cumprimento do limite 

de endividamento do que trata o inciso II do art. 3º da Resolução nº 40/2001 do 

Senado Federal.  

 

O dispositivo legal estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos 

Municípios não poderá exceder 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita 

corrente líquida. 

 

Depreende-se da Tabela 14 (fls. 35) que o Município de Venda Nova do Imigrante 

apresentou um nível de endividamento inexpressivo ou mínimo, em relação ao limite 

imposto pela Resolução do Senado Federal nº 40/2001. Ao final de 2014, a relação 

DCL/RCL municipal correspondeu a 0%, atendendo, assim, com folga o limite ora 

em análise. 

 

2.3.3  FUNDEB 

 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais de Educação – FUNDEB foi instituído pela Emenda Constitucional 

nº. 53/2006, e regulamentado pela Lei nº. 11.494/2007.  

Atenta-se que os Municípios devem utilizar os recursos do FUNDEB na educação 

infantil e no ensino fundamental.  

 

Da tabela 18 (fls. 39) depreende-se que o Município de Venda Nova aplicou 31,94% 

da receita resultante de impostos e de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

 

É cediço que dos recursos provenientes do FUNDEB, 60% no mínimo, deve ser 

destinado para o pagamento dos profissionais do magistério. O município de Venda 
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Nova do Imigrante, conforme se constata da tabela 19 (fls. 40), destinou 91,66% das 

receitas recebidas do FUNDEB para remuneração dos profissionais do magistério, o 

que evidencia o cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos em Lei. 

 

3. DECISÃO 

 

Ante ao exposto, acompanhando da Área Técnica Conclusiva e o entendimento 

ministerial VOTO para que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando a 

APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo senhor Dalton Perim – Prefeito 

Municipal de Venda Nova do Imigrante, no exercício de 2014, nos termos do inciso I 

do art. 80 da LC nº 621/12. 

 

Voto ainda, para que seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte 

RECOMENDAÇÃO: 

 

- Recomendar ao jurisdicionado que não inclua, na apuração do limite do Poder 

Executivo, os valores das despesas com pessoal referente ao Poder Legislativo, 

para que a situação do ente não apresente distorção. 

 

Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se. 
 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4183/2015, RESOLVEM os 

Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis, à 

unanimidade, recomendar ao Legislativo Municipal de Venda Nova do Imigrante a 

aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, 

referentes ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Dalton Perim, 

Prefeito Municipal, recomendando ao jurisdicionado que não inclua, na apuração do 
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limite do Poder Executivo, os valores das despesas com pessoal referente ao Poder 

Legislativo, para que a situação do ente não apresente distorção, arquivando os 

presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, 

Conselheiro Domingos Augusto Taufner. 

 

Composição  

 

Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os Senhores Conselheiros, 

Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Domingos Augusto Taufner, Relator, e  

José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da 

Silva, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral. 

 

Sala das Sessões, 27 de abril de 2016. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente  

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

 

Fui presente: 

 

DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário Adjunto das Sessões  
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