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CLASSIFICAÇÃO 

UNIDADE GESTORA: 

Prestação de Contas Anual – Prefeito 
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RESPONSÁVEL:  Paulo Lemos Barbosa 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE - 

EXERCÍCIO DE 2011 – 1) REJEIÇÃO –  2) 

FORMAR AUTOS APARTADOS – 3) 

DETERMINAÇÃO – 4) ARQUIVAR. 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

 

1 - RELATÓRIO 

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura 

Municipal de Alegre, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa, 

referente ao exercício de 2014. 

Em Análise Inicial de Conformidade, AIC 79/2015, foi verificado que alguns dos 

documentos apresentados pelo gestor, estariam sem assinatura digital do 

contabilista responsável nas demonstrações contábeis. Dessa forma, foi sugerida a 

notificação do responsável para que encaminhasse a prestação de contas, conforme 

IN 28/2013, entendimento acatado pelo conselheiro relator que determinou a 

notificação do gestor, conforme Decisão Monocrática 953/2015 (fl.9). 

Encaminhada a prestação de contas devida, foi elaborado o Relatório Técnico 

Contábil - RTC 64/2016 (fls. 25/57), por meio do qual a área técnica apontou 

indícios de irregularidade, originando a Instrução Técnica Inicial – ITI 91/2015 (fl. 

65), em que houve citação do responsável, após determinação deste Relator 

conforme Decisão Monocrática 157/2015 (fls. 68/69). 
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Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os 

esclarecimentos apresentados (fls. 88/105), a Secretaria de Controle Externo de 

Contas (SecexContas) elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2166/2016 (fls. 

151/178), concluindo nos seguintes termos: 

Ante o exposto, em face das análises empreendidas anteriormente, 
entendemos que dos apontamentos destacados na Instrução Técnica Inicial 
- ITI 91/2016, permanecem as irregularidades constantes dos itens 5.1.1, 

6.1.1, 7.1.1.1, 10.2 e 10.5 do RTC 64/2016. 

Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, inciso IV, da 
Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando no sentido de que este 

Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara 
Municipal de Alegre, recomendando a REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS ANUAL do Sr. Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal durante 

o exercício de 2014, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar 
621/2012; e do art. 132, inciso III, do Regimento Interno (Resolução TC 
261/2013). 

Sugere-se ainda emissão de determinações ao Prefeito de Alegre para que 
proceda, nos próximos exercícios, à contabilização dos investimentos em 
consórcios públicos; 

Adicionalmente, em relação ao item 2.3. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE 
LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO (Item 
7.1.1.1 do RTC 64/2016) propõe-se ao Plenário do TCEES que aplique a 

sansão de sua competência prevista no art. 5º, IV, § 1º da Lei 10.028/2000.  

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para 

manifestação, o Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva manifestou-se anuindo 

o entendimento técnico exarado na ITC 2166/2016. 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO 

Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal 

de Alegre, contas de governo, referente ao exercício de 2014. 

Verifica-se 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, 
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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 ao julgamento das contas. 

Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por acompanhar as razões 

lançadas na ITC 2166/2016 para afastamento das inconsistências apontadas nos 

itens 8.4, 10.1, 10.3 e 10.6 do RTC 64/2016, pelos seus próprios fundamentos de 

fato e direito. 

Passa-se, então, à apreciação das inconsistências mantidas na ITC 2166/2016-3: 

2.1 Desequilíbrio entre os totais de ingressos e dispêndios no Balanço 

Financeiro (Item 5.1.1 do RTC 64/2016) 

Na análise do Balanço Financeiro, a equipe técnica encontrou desequilíbrio, visto ter 

uma diferença de R$ 2.008.188,94 entre o total de ingressos e o total de dispêndios. 

Além disso, o saldo inicial (22.030.144,96) diverge do evidenciado ao final do 

exercício anterior (21.976.357,03) em R$ 53.787,93, e por fim, cita divergência de 

R$ 540.674,96 entre as transferências financeiras recebidas (31.338.430,65) e as 

concedidas (30.797.755,69). 

Em suas justificativas, o gestor alegou que a divergência apurada encontra-se em 

algumas unidades gestoras somente no banco de dados da Prefeitura, devido a 

problemas de consolidação no sistema informatizado utilizado pela contabilidade 

geral do Município, e que deve ser considerado o anexo 13 – Balanço Financeiro 

apresentado pelas unidades gestoras. Informou ainda que, para o exercício de 2015, 

foram tomadas as medidas necessárias às correções e ajustes no sistema 

informatizado de contabilidade utilizado pelo município sanando e corrigindo 

possíveis inconsistências quanto à consolidação das informações contábeis das 

unidades gestoras deste Município. 
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Cabe ressaltar, inicialmente, que os valores das divergências informadas na nota 

explicativa acostada pelo responsável não conferem com os valores das 

divergências, ora apontadas pela área técnica. Pois, com exceção da divergência de 

R$ 1.133.199,25 referente às transferências financeiras recebidas, não foram 

apresentadas justificativas pontuais sobre as divergências identificadas entre o 

balanço consolidado e os totais das unidades gestoras. Da mesma forma, também 

não foram apresentados esclarecimentos sobre a divergência de R$ 540.674,96 

entre os totais de transferências concedidas e recebidas. 

Sendo assim, considerando que as informações constantes na referida nota são 

insuficientes para elucidar as divergências observadas no Balanço Financeiro 

Consolidado, entendo por manter o indicativo de irregularidade. 

 

2.2 Ausência de medidas legais para implementação do plano de Amortização 

do Déficit Técnico Atuarial do RPPS (Item 6.1.1 do RTC 64/2016) 

A área técnica verificou que o IPAS de Alegre possui passivo real a descoberto de 

R$ 106 milhões, indicando que o déficit atuarial ainda não estava equacionado pelo 

município, por meio de implementação de plano de amortização, conforme 

determinação legal. 

Em suas justificativas, o gestor alegou que a administração tem se esforçado para 

cumprir com suas obrigações junto ao Regime Próprio de Previdência. 

Argumentou ainda que a projeção de plano de amortização definida pelo Decreto nº 

8.482/2012 seria completamente insustentável do ponto de vista econômico-

financeiro, vez que a alíquota definida para o exercício de 2016 é de 29,53% e 

passaria de 50% para o exercício de 2020, chegando a 84,65% em 2045. Neste 

sentido, o gestor alegou que se viu impossibilitado financeiramente de cumprir com a 

projeção atuarial e decidiu aplicar a alíquota de 22%, mantendo desta forma o 

pagamento rigorosamente em dia. Ressaltou que a atitude foi de boa-fé objetivando 

o equilíbrio das contas públicas e a não interrupção do pagamento das contribuições 

ao RPPS, que se encontravam insustentáveis. Por fim, encaminhou documentos 

como meios de prova. 
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Compulsando os autos, destaca-se a observação da área técnica no sentido que o 

defendente não apresentou qualquer justificativa ou esclarecimento sobre a 

ausência de estabelecimento em Lei do plano de amortização indicado no Parecer 

Atuarial, haja vista que foi feito por meio de decreto. 

Ao fazer via decreto o plano de amortização, deixa-se de atender ao disposto no 

artigo 19 da Portaria MPS nº 403/2008, de modo que deixar de encaminhar tal Lei ao 

legislativo municipal inviabiliza a constituição de reservas suficientes ao 

financiamento da previdência municipal, visto que seu objetivo é justamente 

equacionar o déficit atuarial do Regime Próprio, garantindo o equilíbrio financeiro. 

Deixou ainda o responsável de apresentar justificativa aceitável quanto ao não 

pagamento da parcela suplementar em sua totalidade, alega tão somente o 

equilíbrio das contas, contudo o descumprimento do plano de amortização tem como 

consequência o agravamento do desequilíbrio atuarial. 

Quanto à sentença judicial encaminhada pelo responsável, vê-se que, embora 

determine a exclusão das pendências em nome do Município de Alegre no 

SIAFI/CAUC, não atestou a regularidade previdenciária. 

 

De fato, o que está contido nos autos realmente demonstra a irregularidade no 

tocante a ausência de medidas legais para a implementação do plano de 

Amortização do Déficit Atuarial do RPPS. 

 

Entretanto, as explicações mostradas pelo gestor demonstram a dificuldade de 

implementar o plano de Amortização, dada a magnitude do déficit atuarial e dos 

valores necessários para o plano de amortização. 

 

Os altos valores de déficit atuarial da maioria dos Municípios têm como uma das 

causas principais a não exigência de contribuição previdenciária até o ano de 1998 e 

também, nos anos subsequentes, a criação de cargos efetivos e de reajustes 

salariais dos servidores públicos efetivos sem levar em conta a necessidade de 

equilíbrio financeiro e, principalmente, atuarial. Isso desequilibrou de maneira 

exagerada as contas do sistema previdenciário, o que demandará um esforço 

enorme, não podendo ser responsabilizado objetivamente apenas o atual gestor. 
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No entanto, o gestor deve adotar medidas para implementar o plano de amortização, 

inclusive, promovendo estudos de impactos financeiros e atuarial, concedendo 

reajuste real somente de remunerações dos servidores somente se estiver com a 

questão atuarial equacionada, isso com o objetivo de reduzir o déficit e evitar a 

perpetuação dessa irregularidade buscando o equilíbrio financeiro e atuarial de que 

trata o  art. 40 da Constituição da República1. 

 

Assim entendo pela manutenção da irregularidade, mas caso o gestor tivesse 

apenas esta irregularidade ela não teria o condão, neste momento, de macular as 

suas contas e caberia o parecer prévio pela aprovação com ressalvas. Mas isso sem 

o prejuízo de que seja expedida determinação para que o Município tome as 

medidas legislativas para pôr em prática o plano de amortização e faça estudos para 

a adoção de medidas necessárias para manter o equilíbrio financeiro e atuarial. 

 

 

2.3 Descumprimento do Limite Legal com Despesa de Pessoal – Poder 

Executivo (Item 7.1.1.1 do RTC 64/2016) 

Inicialmente, ressalta-se que a área técnica desta Corte de Contas constatou que o 

Poder Executivo efetuou despesa de pessoal e encargos sociais no montante de R$ 

36.025.831,39, resultando numa aplicação de 55,25% em relação à receita corrente 

líquida apurada (R$65.200.177,58), descumprindo, por conseguinte, o limite legal de 

54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar 101/2000. 

Conforme relatado no RTC 64/2016, foram emitidos pareceres de alerta ao 

responsável pelo atingimento do limite legal com despesa de pessoal no 1º quad/14, 

1º sem/14 e 2º sem/14 (Processos TC: 4954/14, 7908/14 e 4243/15), demonstrando 

que esta Corte de Contas cumpriu as atribuições previstas da Lei de 

Responsabilidade no que tange a fiscalização da gestão fiscal.  

                                                 
1
 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 

disposto neste artigo. 
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Ao se justificar sobre o apontamento da área técnica, o gestor responsável 

esclareceu que a queda constante na arrecadação, devido ao cenário econômico 

atual do País, tem contribuído de maneira brusca no aumento do índice de gasto 

com pessoal da municipalidade. Nesse tocante, a área técnica demonstrou que 

houve um aumento (do exercício de 2013 para o de 2014) de 9,65% na receita 

corrente líquida, razão pela qual a alegação do responsável, mesmo que seja 

procedente quanto ao cenário econômico desfavorável, não se justificou devido à 

arrecadação efetivamente realizada. 

O defendente também alegou a adoção de medidas para redução dos gastos com 

pessoal nos exercícios de 2015 e 2016, contudo o único documento comprobatório 

encaminhado foi um Ofício Circular (fls. 128-129), com o seguinte teor: 

Senhores(as) Secretários(as) 

Em atendimento ao expediente em anexo, comunicamos a Vossa Senhoria 

que cada Secretário/Diretor deverá, impreterivelmente, até a data de 16/06, 
apresentar listagem nominal de 1/3 de servidores que serão dispensados e 
redução de cargos comissionados. Entretanto, não serão concedidas 

justificativas para a não adoção de providências ora solicitadas.  

Quanto a esse ponto, frisou a área técnica que o mencionado ofício foi emitido em 

12 de junho de 2015 (2º quadrimestre daquele ano), quando, por determinação legal 

(art. 23 da LRF), deveriam ter sido tomadas providências para eliminar pelo menos 

um terço dos gastos com pessoal realizados acima do limite legal no primeiro 

quadrimestre de 2015. Ademais, não fora encaminhado qualquer documento que 

comprovasse que os secretários municipais atenderam às determinações contidas 

no referido ofício, situação esta que não permite aferir a efetividade das providências 

tomadas no cumprimento do art. 23 da LRF. 

Em consulta à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Alegre (proc. TC: 

4896/2016), referente ao exercício de 2015, ainda pendente de decisão plenária, 

verifica-se, no RTC 79/2017-2, um item semelhante a este objeto de análise, por 

meio do qual é possível obter uma análise de descumprimento do limite de pessoal 

no período de 2013 a 2015, baseando-se em dados declaratórios encaminhados 

pelo jurisdicionado via sistema LRFWeb: 
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Assim como apontado pela área técnica, o marco inicial do descumprimento do 

limite foi o 1º semestre de 2013. Ademais, verifica-se que a situação de 

descumprimento ocorreu nas prestações de contas anuais dos exercícios de 2013, 

2014 e 2015, na gestão do Sr. Paulo Lemos Barbosa.  

Especificamente em relação ao exercício em análise, conforme determina o art. 23, 

o percentual excedente deveria ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, 

sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre. Tal eliminação do excedente 

nas despesas de pessoal não ocorreu no prazo estipulado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

Nesse tocante, vale destacar que, no 3º quadrimestre de 2015, o percentual das 

despesas com pessoal ficou abaixo do limite estipulado. Todavia, conforme 

observado pela área técnica, nos autos do processo 4896/2016-2, “[...] os dados 

informados no sistema LRFWeb, pertinentes ao relatório de gestão fiscal do 3º 

quadrimestre de 2015 são inconsistentes em relação aos valores apurados pelo 

TCEES [...]”. 

Pelo exposto, observa-se que não foram trazidos aos autos elementos que 

comprovassem a adoção de medidas efetivas para o atendimento das disposições 

previstas no art. 23 da LRF e que o descumprimento do limite de despesa com 

pessoal prolonga-se desde o exercício de 2013, razões pelas quais entendo pela 

manutenção deste indicativo de irregularidade. 

Por conseguinte, em consonância com a área técnica e com o Ministério Público de 

Contas, entendo ser cabível a formação de autos apartados, nos termos dos arts. 
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38, inciso II, parágrafo único; 134, inciso III, § 2° do RITCEES, com a finalidade de 

se responsabilizar, pessoalmente, o Sr. Paulo Lemos Barbosa, frente à Prefeitura 

Municipal de Alegre, no exercício de 2014, nos moldes expressos no art. 136 da LC 

621/2012 c/c art. 5º, IV, § 1º da Lei 10.028/2000.  

 

2.4 Registro de restos a pagar prescritos na dívida flutuante; bem como 

existência de consignações não regularizadas (Item 10.2 do RTC 64/2016) 

Ao analisar a prestação de contas, a área técnica verificou no Demonstrativo da 

Dívida Flutuante, um cancelamento de vários saldos de restos a pagar totalizando 

R$ 348.802,22 para processado e R$ 688.987,64, ficando ainda pendentes alguns 

valores pertinentes ao exercício de 2004 a 2009 sem a baixa. Quanto à 

regularização dos saldos demonstrados na dívida flutuante foram identificados 

diversos valores que se repetem no início e fim do exercício, não havendo 

movimentação, indicando que não foram adotadas providências para regularização. 

Em suas justificativas, o responsável aduziu que referente ao cancelamento de 

restos a pagar prescritos, a contabilidade realizou o levantamento em 2016 e 

solicitou ao gestor a emissão de decreto que autorizasse o cancelamento, conforme 

cópia encaminhada em anexo. Já em relação à regularização dos saldos da dívida 

flutuante, esclareceu que conforme nota explicativa encaminhada na PCA de 2015 e 

decretos encaminhados anexos a estas justificativas, os saldos foram regularizados, 

tendo anexado aos autos cópias de decretos, emitidos no exercício de 2015, que 

dispõem sobre anulação de restos a pagar e cancelamentos de saldos em contas do 

Ativo Realizável e do Passivo Financeiro. 

Vê-se dos decretos apresentados que se referem aos exercícios de 2012, 2013 e 

2014, enquanto que foi questionada a ausência de comprovação dos restos a pagar 

dos exercícios de 2004 a 2009. 

A equipe técnica então procedeu à análise do demonstrativo da dívida flutuante 

referente ao exercício de 2015 e verificou que havia existência, de saldos de restos 

a pagar referentes aos exercícios de 2004 a 2009, num montante de R$ 229.599,91, 

assim mostra que não foram cancelados todos os restos a pagar prescritos. 
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Quanto à movimentação ocorrida nas contas “RPPS Social Alíquota Suplementar”, 

verificou a área técnica que as baixas realizadas no exercício de 2015 foram 

inferiores ao saldo anterior, o que significa que os valores provenientes de exercícios 

anteriores não foram regularizados. E que os registros em questão não constam nos 

demonstrativos contábeis do IPAS do Município de Alegre. Sendo assim, tais 

registros não se referem aos valores devidos pela Prefeitura ao IPAS referentes ao 

pagamento irregular da alíquota suplementar. 

Ante ao exposto, encontra-se evidencias de descumprimento das determinações 

contidas no item 2.2 e 2.4 do Parecer Prévio TC-19/2015, assim, entendo pela 

manutenção da irregularidade. 

 

2.5 Saldo de R$ 1.398.857,85 registrado no ativo em contas de valores em 

trânsito, pendentes de regularização, prejudicando a apuração do ativo e 

superávit financeiro (Item 10.5 do RTC 64/2016) 

Ao analisar a prestação de contas, a área técnica observou que no Balancete de 

verificação havia o saldo de R$ 1.398.857,85 de Valores em Trânsito Realizáveis a 

Curto Prazo, o que demonstrou não haver cumprimento ao que foi outrora 

determinado. 

O responsável apresentou as mesmas justificativas do item anterior. 

Embora o gestor defenda que os saldos foram regularizados em 2015, constatou a 

área técnica que o demonstrativo dos créditos a receber, referente ao exercício de 

2015, apresenta diversas contas relativas a dívidas, apresentando saldo ao final do 

exercício. Da análise do balancete contábil de verificação referente ao exercício de 

2015, constata-se que as contas relativas a dívidas registradas como créditos a 

receber, estão contidas na conta “VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A 

CURTO PRAZO”  que, por sua vez está contida na conta “ OUTROS CREDITOS A 

RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO”. 

Diante desse fato, resta evidenciado que houve, até o exercício de 2015, registros 

de contas que remetem a dívida contabilizada como “Outros Créditos a Receber”, 

contrariando a determinação contida no item 2.7 do Parecer Prévio TC-19/2015. 
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Ante ao exposto, entendo pela manutenção da irregularidade. 

 

3 - DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Seguem informações referentes aos limites legais e constitucionais, tal como 

exposto na ITC 2166/2016: 

3.1 GESTÃO FISCAL - DESPESAS COM PESSOAL 

3.1.1 Despesas com Pessoal (Poder Executivo) 

A análise realizada no item 2.3 deste voto evidencia o descumprimento do limite 

legal com Despesa de Pessoal (Poder Executivo).  

3.1.2 Despesas com Pessoal (Poder Executivo) 

 

4 Dívida Pública Consolidada 

 

5 Operações de Crédito e Concessão de Garantias 
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5.1 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO 

5.1.1 Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
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6 Remuneração dos Profissionais do Magistério 

 

7 Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde 

 

8 Transferência de recursos ao Poder Legislativo 
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Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e Ministério 

Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à 

apreciação deste Colegiado. 

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

 

1. ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as 

razões expostas pelo Relator, em 

1.1 Manter as seguintes irregularidades, conforme ITC 2166/2016: 

 

1.1.1. Desequilíbrio entre os totais de ingressos e dispêndios no balanço financeiro 

(Item 5.1.1 do RTC 64/2016); 

1.1.2. Ausência de medidas legais para implementação do plano de Amortização 

do Déficit Técnico Atuarial do RPPS (Item 6.1.1 do RTC 64/2016); 

1.1.3. Descumprimento do Limite Legal com Despesa de Pessoal – Poder 

Executivo (Item 7.1.1.1 do RTC 64/2016); 
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1.1.4. Registro de restos a pagar prescritos na dívida flutuante; bem como 

existência de consignações não regularizadas (Item 10.2 do RTC 64/2016); 

1.1.5. Saldo de R$ 1.398.857,85 registrado no ativo em contas de valores em 

trânsito, pendentes de regularização, prejudicando a apuração do ativo e 

superávit financeiro (Item 10.5 do RTC 64/2016). 

1.2 Emitir parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de Alegre pela REJEIÇÃO 

das contas do Município de Alegre, relativas ao exercício de 2014, sob a 

responsabilidade do Sr. Paulo Lemos Barbosa, com fundamento no art. 80, III, da 

LC 621/2012; 

 

1.3 Determinar ao Poder Executivo Municipal que: 

 

1.3.1 proceda, nos próximos exercícios, à contabilização dos investimentos em 

consórcios públicos. 

1.3.2 Adote as medidas legislativas para pôr em prática o plano de amortização ou 

faça estudos para a adoção de medidas necessárias para manter o equilíbrio 

financeiro e atuarial 

1.3.3 Somente encaminhe projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo à Câmara 

Municipal, referente à concessão de qualquer tipo de aumento ou reajuste real nas 

remunerações das carreiras, que contenham os estudos de impacto orçamentário, 

financeiro e atuarial, exceto para aqueles relacionados no art. 24, §1º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, nos termos do art. 40 da Constituição Federal; art. 16, I e 

II, art. 17, §1º, art. 24 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal;  

1.4 Sejam formados autos apartados, nos termos do art. 38, inciso II, parágrafo 

único e do art. 134, inciso III, § 2° do RITCEES, com a finalidade de se 

responsabilizar, pessoalmente, o Sr. Paulo Lemos Barbosa, frente à Prefeitura 

Municipal de Alegre, no exercício de 2014, nos moldes expressos no art. 136 da LC 

621/2012 c/c art. 5º, IV, § 1º da Lei 10.028/2000, tendo em vista os fundamentos 

expostos no item 2.3 deste voto (Descumprimento do limite legal com despesa de 

pessoal – Poder Executivo); 
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1.5 Dar ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 27/09/2017 - 33ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente), Domingos 

Augusto Taufner (Relator); 

4.2. Conselheiro-substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição). 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Em substituição 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-geral das sessões em substituição 
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