
 

PARECER PRÉVIO TC-097/2017 - PRIMEIRA CÂMARA 

Processo TC:              4896/2016-2 

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alegre 

Assunto:                   Prestação de Contas Anual - Prefeito 

Exercício: 2015 

Responsável: Paulo Lemos Barbosa - Prefeito Municipal 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 2015 – PARECER 

PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS – FORMAR AUTOS 

APARTADOS – ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 

1  RELATÓRIO 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal 

de Alegre, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Paulo 

Lemos Barbosa - Prefeito Municipal. 

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 79/2017 (fls. 75/117), no qual 

constatou indícios de irregularidades que foram apontados na Instrução 

Técnica Inicial 84/2017 (fls. 118/119), com sugestão de citação ao responsável, o 

que foi acolhido na Decisão Monocrática 168/2017 (fls. 121/123) 

Devidamente citado, o responsável apresentou razões de defesa às fls.133/165. 

Os autos retornaram à Secex Contas, a qual elaborou a Instrução Técnica 

Conclusiva 2577/2017 (fls. 170/192), opinando pela rejeição das contas em razão 

da manutenção das seguintes irregularidades: 
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Item 5.1.1 – Abertura de créditos adicionais em montante superior ao 
autorizado em lei; 
 
Item 5.2.1 – Inobservância aos requisitos da LRF e da LDO quanto à 
limitação de empenho; 
 
Item 7.1 - Não conformidade do passivo financeiro registrado no balanço 
patrimonial e o evidenciado no demonstrativo da dívida flutuante; 
 
Item 7.2 - Não encaminhamento do demonstrativo da disponibilidade de 
caixa; 
 
Item 7.3 - Ausência de medidas legais para a implementação do plano de 
amortização do déficit técnico atuarial do RPPS; 
 
Item 8.1.1 - Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – 
Poder Executivo; 
 
Item 9.4 - Ausência de parecer emitido pelo Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social da Saúde; 

Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação 

da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do 

Ministério Público de Contas 2917/2017 - fls. 196/199). 

Tendo os autos sido encaminhados ao Gabinete deste Relator para voto, exarei o 

Despacho 31218/2017 (fl. 201) registrando que, apesar da solicitação de juntada 

aos autos da documentação encaminhada pelo responsável (fls. 204/212), esta 

havia sido realizada.   Ante o exposto, enviei os autos ao NCD, que diligentemente 

havia disparado o aviso de pendência de juntada do protocolo 6928/2017-5 no 

Sistema E-TCEES, e solicitei a juntada do expediente em comento com posterior 

envio à Secex Contas para análise da documentação. 

Mediante a Manifestação Técnica 932/2017 (fls. 216/220), a Secex Contas acolheu 

as razões de defesa do responsável no tocante ao item “Ausência de parece emitido 

pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social da Saúde”, afastando a 

irregularidade. No entanto, restando mantidas as demais inconsistências, reiterou o 

opinamento pela rejeição das contas.  

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em nova manifestação da 

lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do 

Ministério Público de Contas 3208/2017 - fl. 224). 
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É o relatório. 

 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito 
encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um 
julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e 

regimentais. 

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada 

na Instrução Técnica Conclusiva 2577/2017 (fls. 170/192) e na Manifestação 

Técnica 932/2017 (fls. 216/220), abaixo transcritas: 

 

- Instrução Técnica Conclusiva 2577/2017 

2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

 

2.1  ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EM MONTANTE SUPERIOR AO 

AUTORIZADO EM LEI (item 5.1.1 do RT 79/2017) 

 
Base Normativa: arts. 7º e 42 da Lei 4.320/64 c/c art. 167, inciso V e VII da CF e 
art. 5º da LOA. 

 
Texto do RTC: 
 

Segundo o art. 5º da Lei Orçamentária do município (Lei 3.325/14/2014), foi 
autorizado ao Poder Executivo abrir créditos na proporção de 10% do total 
de despesas fixadas para o exercício. Contudo, em análise à relação de 

créditos suplementares integrante da PCA 2015, constatou-se a abertura 
em montante superior ao autorizado pelo Legislativo Municipal, conforme 
demonstrado na tabela abaixo: 

 
 

Créditos suplementares abertos pela LOA R$ 11.332.686,61 

Créditos suplementares autorizados na LOA (10% do total f ixado)  R$ 8.438.920,00 

Valor ultrapassado   R$ 2.893.766,61 

 
Justificativas apresentadas: 

 
Acontece, honrados Conselheiros, que foi aprovado através da Lei Municipal 
3359/2015 que aprovou o percentual de 7% para remanejamento de dotações não 

foi considerada na análise técnica realizada por esta respeitada corte de contas. 
(DOC 01 LEI 3359/2015)  
 

Para melhor esclarecimento dos fatos acima citados, elaboramos o quadro abaixo:  
Créditos Adicionais com base na LOA apuração Prefeitura de Alegre 
 

Créditos suplementares abertos pela LOA  R$11.221.686,61 
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Créditos suplementares autorizados na LOA (10% do total 
fixado)  

R$8.438.920,00 

Créditos suplementares autorizados na Lei Municipal 

3359/2015 

R$5.907.244,00 

Valor não utilizado para remanejamento - sobra  R$3.124.477,39 

 
Portanto, a conclusão lógica e intransponível, é que não houve nenhuma 
suplementação ou remanejamento que não fosse prevista ou estivesse em 

desacordo com a Lei. 
 

A cópia da Lei Municipal 3.359/2015 foi juntada aos autos às folhas 138. 

 

Análise: 

 

Da análise do teor da lei trazida aos autos, verifica-se que esta realmente alterou o 

limite para abertura de créditos adicionais para 17%  do total da despesa fixada na 

LOA, equivalente a 14.346.164,00.  

 

Contudo, cabe ressaltar que o demonstrativo de créditos adicionais também evidencia 

que foram abertos créditos adicionais suplementares com base na autorização contida 

na Lei 3.359/2015, no montante de R$ 3.394.375,20. Sendo assim, para apuração do 

total de créditos adicionais abertos com base no limite de 17%  da despesa fixada, 

devem ser considerados também os créditos abertos pela mencionada lei, conforme 

evidenciado na tabela a seguir: 

 

Créditos suplementares abertos pela LOA R$ 11.332.686,61 

Créditos suplementares abertos pela Lei 3.359/2015 R$ 3.394.375,20 

Total R$ 14.727.061,81 

Total autorizado pela LOA e modificado pela lei 3.359/2015 
(17% da despesa fixada) 

R$ 14.346.164,00 

Valor ultrapassado R$ 380.897,81 

 

Diante do exposto, considerando que as justificativas e documentos apresentados 

foram insuficientes para comprovar a existência de autorização legal para as 

aberturas de créditos adicionais suplementares realizadas no exercício em análise, 

sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no item 5.1.1 do 

RT 79/2017. 

 

 

2.2 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO QUANTO À 

LIMITAÇÃO DE EMPENHO (item 5.2.1 do RT 79/2017) 

 
Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e art. 25 da LDO.  
 

Texto do RTC: 
 

Observou-se que o município de Alegre, em 2015, não atingiu as metas  

estabelecidas na LDO para resultado primário e nominal (tabela 04).  
 
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) 

determina que a possibilidade de não realização das metas de resultado 
primário e nominal estabelecidas na LDO requer do responsável a 
promoção, por ato próprio e nos montantes necessários, da limitação de 
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empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei 

de diretrizes orçamentárias (LDO), conforme transcrição: 

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. 

Por seu turno a LDO do município contém a previsão em seu art. 24 de 

quais são os critérios a serem observados para a limitação de empenhos e 
movimentação financeira, na hipótese do não atingimento das metas de 
resultado nominal e primário: 

Art. 24. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da 
receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e 
nominal, o poder executivo e o poder legislativo procederão à respectiva 

limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma 
proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais 
constantes da lei orçamentária de 2015, utilizando para tal fim as cotas 

orçamentárias e financeiras. 

Tendo em vista que o município recebeu pareceres de alerta deste TCEES 
pelo não cumprimento das metas e possui em sua LDO requisitos a serem 

observados diante de tal hipótese, propõe-se, nos termos do art. 9º da LRF 
e 24 da LDO, a citação do responsável para justificar-se, trazendo aos autos 
os atos que implementaram a limitação de empenho e movimentação 

financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.  

Justificativas apresentadas: 
 

Ocorre que, após a implantação do novo plano de contas a partir do 
exercício de 2013 e da utilização de tabela com novos códigos de Fontes de 
Recurso, o sistema informatizado de contabilidade do município, assim 

como de outras dezenas, sofreu diversas alterações e/ou implementações 
que ocasionaram algumas inconsistências nos saldos e na gestão das 
fontes de recursos, mas que não passaram de meros equívocos de 

consolidação de dados do sistema, não tendo havido má-fé ou dolo nos 
lançamentos, sendo plenamente possível de correção. 
Ressaltamos que na transição de 2012 para 2013, no período da 

implantação das Novas Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, várias fontes de recurso de 2012 tiveram seus saldos migrados de 
forma inconsistente de um exercício para o outro, como ocorreu com as 

Fontes 101 - TESOURO, 102 - RECURSOS PRÓPRIO, 201 - MDE, 202 - 
FUNDEB 40%, dentre outras, eis que naquele momento não ficara claro o 
direcionamento dessa honrada Corte de Contas, de quais saldos financeiros 

das fontes antigas seriam distribuídas nas novas fontes de recurso criadas.  
 
Visando, porém, jogar luz sobre o item em questão, apuramos o saldo 

correto das fontes de recursos e encaminhamos os documentos 
comprobatórios em anexo. (DOC 03 À DOC 10). 
  

Com relação à determinação disposta no art. 9° da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, encaminhamos anexo a estes esclarecimentos cópia do Decreto 
Municipal n° 10.312/2017 (DOC 02 - DECRETO PROGRAMAÇAO 

FINANCEIRA.pdf), que dispõe sobre a programação financeira do Poder 
Executivo com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a 
execução da despesa para o exercício financeiro de 2017. Ora, conforme 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 9D45B-05602-C64A0



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-097/2017                                                                                                                                                                                                            

bf/mm 

relatado acima, o quadro de disponibilidades, por fonte de recurso, 

encontrava-se prejudicado devido às diversas implementações e ajustes 
que o sistema informatizado sofreu. 
 

Contudo, não há que se falar nem mesmo em hipótese, em mal-uso do 
dinheiro público, má fé, dolo ou intenção de emitir relatório inconsistente das 
disponibilidades, por parte deste Gestor, tendo ocorrido, sim, meros 

problemas técnicos com o sistema informatizado de Contabilidade utilizado 
pelo Município, em razão dos ajustes contábeis já antes mencionados, 
sendo que o exercício de 2015 encerrou com equilíbrio entre receita e 

despesas. 
 
Ressalte-se, por fim, que não foi contraída despesa sem a respectiva 

disponibilidade por fonte de recurso e que o exercício de 2015, encerrou-se 
com um superávit orçamentário no montante de R$ 2.136.842,21 (Dois 
milhões centro e trinta e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e 

um centavos).  
 

Os documentos citados pelo defendente foram juntados aos autos às folhas 139 a 

155. 
 
Análise: 

 
Preliminarmente, cabe ressaltar que o indicativo de irregularidade apontado no 
item 5.2.1 do RT 79/2017 não possui qualquer ligação com a apuração do 

resultado financeiro por fonte de recursos. Assim sendo, as alegadas 
inconsistências na implantação das Novas Normas de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público não são capazes de refutar a constatação de que as metas de 

resultado primário e nominal foram descumpridas. 
 
Da análise do Decreto juntado às folhas 152 a 155, verifica-se que este é referente 

ao exercício de 2017 e não estabelece a limitação de empenho e movimentação 
financeira. 
 

Cabe lembrar a premissa expressa no art.1º, §1º da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei 101/2000), onde estabelece que “a responsabilidade na gestão fiscal 
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 

desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas”.  (grifos da ITC) 
 

A partir da leitura desse dispositivo legal, pode-se afirmar que foi criada a 
obrigação do gestor público de zelar pelo alcance do equilíbrio orçamentário e 
financeiro do ente público, em cada exercício. 

 
Dessa forma, cabe ao gestor, balizado pelas normas legais da administração dos 
recursos públicos, utilizar-se das ferramentas gerenciais para promover o 

equilíbrio das contas públicas, compatibilizando a realização dos gastos 
autorizados na lei orçamentária anual com a disponibilidade financeira.  
 

O art. 9º da LRF estabelece as diretrizes a serem adotadas pelo ente, no caso de 
verificação de possível não cumprimento das metas de resultado primário e 
nominal ao final de cada bimestre. 

 
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. 
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Percebe-se que a LRF, por meio do art. 9º, direciona o caminho a ser seguido pelo 
gestor em caso de potencial possibilidade de não realização do resultado primário 
e nominal. 

 
Ademais, a própria LDO do município, em seu art. 24, contempla quais os critérios 
a serem observados para a limitação de empenhos e movimentação financeira.  

 
Ressalta-se, ainda, que os orçamentos devem refletir, por meio de levantamentos 
técnicos rigorosos, a realidade do município, considerando-se sua situação 

financeira real, a fim de auxiliar no atingimento do equilíbrio financeiro e 
orçamentário. 
 

Com relação ao município de Alegre, consta do Balanço Orçamentário que o 
município teve um déficit de arrecadação, em relação ao previsto, de 
R$ 9.196.529,80. As autorizações de despesas durante o exercíc io alcançaram o 

montante de R$ 92.513.954,87, do qual foi empenhado um montante de 
R$ 73.055.827,99. Contudo, considerando-se que o orçamento inicial foi de 
R$ 84.389.200,00, o que se verifica é que durante o exercício de 2015 ocorreu 

aumento de R$ 8.124.754,87 na autorização de despesas resultante de abertura 
de créditos adicionais com recursos de excesso de arrecadação e superávit 
financeiro do exercício anterior, contrastando frontalmente com as determinações 

impostas pela LRF e LDO. 
 
Cabe salientar que o responsável recebeu pareceres de alerta deste TCEES 

referentes ao 1º ao 4º bimestres de 2015: Processos TC 4517/2015, 6773/2015, 
9.595/2015 e 12.552/2015. Ou seja, a partir do 1º bimestre já se fazia necessária a 
adoção dos procedimentos de contenção de gastos, por meio das limitações de 

empenho, nos termos do art. 9º da LRF. 
 
Diante de todo o exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade apontada 

neste item. 
 
2.3 NÃO CONFORMIDADE DO PASSIVO FINANCEIRO REGISTRADO NO 

BALANÇO PATRIMONIAL E O EVIDENCIADO NO DEMONSTRATIVO DA 
DÍVIDA FLUTUANTE (item 7.1 do RT 79/2017). 

 

Base Normativa: Artigo 105 da Lei 4.320/1964. 

 
Texto do RTC: 

 
Da análise do balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Flutuante, 
observa-se divergência no valor do Passivo Financeiro evidenciado, como 

segue: 
 

Balanço Patrimonial 9.323.488,24 

Demonstrativo da Dívida Flutuante 9.786.941,14 

Divergência -463.452,90 

Fonte: Processo TC 4.896/2016 - Prestação de Contas Anual/2014. 

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

Justificativas apresentadas: 
 

Para dar clareza ao item em questão, esclarecemos para os devidos fins 

que algumas contas contábeis oriundas de consolidação estavam com o 
atributo incorreto, classificadas como P (permanente) quando deveriam ser 
atributo F (financeiro). Ressaltamos que apuramos uma divergência de 
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aproximadamente 460.000,00 entre o demonstrativo da dívida flutuante e o 

balanço patrimonial do SAAE no banco de dados da Prefeitura, conforme 
documentos encaminhados em anexo. (DOC 15 E DOC 16)  
 

Contudo, pode-se concluir com base na documentação e esclarecimentos 
apresentados, que as inconsistências apontadas não passam de meras 
falhas do sistema informatizado em uso, não tendo havido qualquer má 

intenção, dolo ou culpa na geração e no envio dos demonstrativos 
analisados por esse tribunal, mas que não afetam a veracidade fática 
conforme ora demonstrado. Por isso, pede-se seja considerada sanada a 

dúvida. 
 
O balanço patrimonial do SAAE foi juntado aos autos às folhas 149 a 151, e o 

demonstrativo da dívida flutuante às folhas 164. 
 
 

Análise: 
 
Da análise dos demonstrativos contábeis do SAAE juntados aos autos, verificou-se que 

a divergência entre o passivo financeiro evidenciado no balanço patrimonial e o total 

da dívida flutuante foi de R$ 315.229,80, e não de “aproximadamente R$  460.000,00” 

como afirmou o defendente. 

 

Observou-se ainda que o balanço patrimonial do SAAE não possui saldo no passivo 

permanente. Sendo assim, considerando que todo o passivo evidenciado no balanço 

daquela autarquia foi classificado como financeiro, conclui-se que a aludida 

divergência não resultou da classificação indevida de contas do passivo financeiro 

como passivo permanente. Todavia, observou-se que o valor de R$ 315.229,80 se 

refere a um saldo de restos a pagar não processados do exercício de 2012, que não 

teria sido reconhecido no passivo financeiro do balanço patrimonial. 

Cabe ressaltar que, segundo o defendente, os demonstrativo juntados foram extraídos 

do “banco de dados da Prefeitura”. A divergência em comento não existe nos 

demonstrativos contábeis que integram a prestação de contas anual do SAAE, 

encaminhada via sistema CidadES. Sendo assim, os documentos apresentados pelo 

defendente não comprovam que a divergência em questão teria se originado na 

contabilidade do SAAE. 

 

Da análise dos demonstrativos contábeis integrantes das prestações de contas anuais 

das demais unidades gestoras municipais, verificou-se que não há, em nenhuma delas, 

divergências entre o total do demonstrativo da dívida flutuante e o passivo financeiro 

evidenciado no balanço patrimonial. Assim, entende-se que a divergência em análise 

teria resultado de falhas na consolidação das contas, conforme demonstrado na tabela 

a seguir: 

 

 

 

 

 

  
Total da divida 

flutuante 
Total do passivo 

financeiro 
 Divergência  

 Prefeitura Municipal  5.303.887,48 5.303.887,48 - 

 IPAS   64.145,55 64.145,55 - 

 FAFIA  60.455,10 60.455,10 - 

 Fundo de Saúde  1.947.368,11 1.947.368,11 - 

 Fundo de Educação  1.581.862,45 1.581.862,45 - 

 SAAE  220.449,57 220.449,57 - 

 Câmara  - - - 

 Total das UGs  9.178.168,26 9.178.168,26 - 

 Consolidado  9.786.941,14 9.323.488,24 463.452,90 

 Divergência  (608.772,88) (145.319,98) 
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Desse modo, percebe-se que tanto o demonstrativo da dívida flutuante quanto o 

balanço patrimonial consolidados apresentaram valores diferentes da soma dos 

valores evidenciados nos demonstrativos das unidades gestoras municipais. Assim 

sendo, conclui-se que a divergência ora analisada não se explica apenas pela utilização 

de atributos incorretos para classificação das contas do passivo. 

 

Cabe ressaltar que, ao contrário do que afirma o defendente, não se trata apenas de 

“meras falhas do sistema informatizado” que “não afetam a veracidade fática”. A 

existência de vários valores diferentes para o total das obrigações financeiras do 

Município compromete a confiabilidade do resultado financeiro evidenciado no 

balanço patrimonial consolidado. A evidenciação, no balanço patrimonial, de um 

resultado financeiro que não corresponde à real posição pode levar a interpretações 

equivocadas sobre a situação financeira do Município e dificultar a aferição do 

cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao equilíbrio 

das contas públicas. 

 

Diante do exposto, considerando que as justificativas apresentadas são insuficientes 

para esclarecer a origem da divergência em análise, e tendo em vista que o defendente 

não demonstrou ter realizado os ajustes necessários para corrigir tal inconsistência, 

sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no item 7.1 do 

RT 79/2017. 

 

 
2.4 NÃO ENCAMINHAMENTO DO DEMONSTRATIVO DA 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA (item 7.2 do RT 79/2017) 

 

Base normativa: IN TCEES nº 34/2015, Anexo I, Item 39. 

Texto do RTC: 
 
Constatou-se a ausência na PCA 2015, do arquivo RGFDCX (Relatório de Gestão 

Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa), prejudicando a análise da 
disponibilidade de recursos para inscrição de restos a pagar. Ressalte-se que no 
exercício de 2015, de acordo com dados apurados nos demonstrativos contábeis 

encaminhados pelo jurisdicionado e demonstrados na tabela 14, houve a inscrição 
em restos a pagar não processados no valor de R$ 3.372.741,14. 
 

Necessário se faz mencionar que o município encerrou o exercício sem 
disponibilidade de recursos próprios (sem vinculação), ou seja, em déficit de R$ -
6.984.685,93 e superávit nos recursos vinculados da ordem de R$ 29.701.366,95. 

Tal informação é importante, na medida em que o art. 8º, parágrafo único da LRF, 
determina que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão 
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 
 
Diante do exposto, propõe-se a citação do responsável para encaminhar o arquivo 

em questão. 
 
 

Justificativas apresentadas (fls. 192): 
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Objetivando sanarmos o item em questão, encaminhamos em anexo o 

demonstrativo solicitado. (DOC 11 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE 
DE CAIXA.pdf)  
Solicitamos atenção ao elucidado no item 5.2.1 quanto a correta apuração por 

fonte de recursos da disponibilidade, pois as justificativas se aplicam a este item.  
 
O demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar foi juntado aos 

autos às folhas 147. 
 
 

Análise: 
 
Da análise do demonstrativo juntado aos autos, verificaram-se as inconsistências 

listadas a seguir: 
 

 O total de disponibilidades evidenciado no demonstrativo das disponibilidades 

de caixa e dos restos a pagar (R$ 36.013.631,40) é superior ao saldo de 
disponibilidades evidenciado no balanço financeiro consolidado 
(R$ 31.893.240,65); 

 O saldo de disponibilidades do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
evidenciado no demonstrativo das disponibilidades de caixa (R$ 7.207.816,37) é 
inferior ao valor evidenciado no balanço financeiro do Instituto de Previdência (R$ 

11.214.079,72); 

 O demonstrativo apresenta saldo zero para as disponibilidades vinculadas às 
fontes de recursos “Ações e Serviços Públicos de Saúde”,  “Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino” e Recursos do Fundeb (40% e 60%);  

 As colunas referentes aos restos a pagar apresentam apenas saldos zerados;  

 A coluna “Demais Obrigações Financeiras” apresenta valores negativos.  
 

Em face das inconsistências e, especialmente, da ausência de informações 
listadas acima, entende-se que o demonstrativo encaminhado não supre a 
ausência documental relatada no item 7.2 do RT 79/2017. 

 
Assim, considerando que o Anexo 5 encaminhado não preenche os requisitos 
estabelecidos para o demonstrativo no Manual de Demonstrativos Fiscais da 

Secretaria do Tesouro Nacional (6ª Edição), objeto deste apontamento, sugere-se 
que seja mantida a irregularidade. 
 

 
2.5 AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS (item 7.3 do RT 

79/2017) 
 
Base normativa: art. 40 da Constituição da República, artigo 19 da Portaria MPS 

nº 403/2008. 
 
Texto do RTC: 
 

Em consulta preliminar ao Demonstrativo do Resultado de Avaliação 
Atuarial - DRAA do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Alegre, data-base de 31/12/2014, apresentado como documentação que 

compõe a prestação de contas anual de 2015 do IPAS (CidadesWeb), 
constatou-se a apuração de Déficit Atuarial no montante de R$ 
154.581.077,83. 

Estabelece o art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008: 

Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente 
será considerado implementado a partir do seu estabelecimento em 

lei do ente federativo. (grifos da ITC) 
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Por seu turno, dispõe o art. 40 da Constituição da República:  

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 

o disposto neste artigo. 

Não foi encontrada, em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de 
Alegre, lei comprovando a implementação do plano de amortização que 

objetive o equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência. 

Sugere-se, portanto, citar o responsável para que encaminhe 
documentação comprobatória das providências que tomou para dar 

cumprimento integral à legislação previdenciária, com vistas ao 
equacionamento do déficit atuarial de R$ 154.581.077,83.  

Justificativas apresentadas: 

 
Esclarecemos para os devidos fins que o Gestor optou por efetuar o 
pagamento ao RPPS, conforme limite definido ao regime geral da 

Previdência e Seguridade Social, pois o cálculo atuarial apresentado 
apresentou-se de forma insustentável diante da capacidade de pagamento 
do Município. Ressaltamos que os pagamentos ao RPPS de obrigações 

patronais e retido dos servidores, foram efetuados rigorosamente.  
 
O gestor, na melhor de suas intenções, procurou o equilíbrio e a viabilidade 

econômico-financeira, possibilitando desta forma o pagamento da folha de 
pagamento e obrigações patronais sem prejuízo a servidores, RPPS e 
fornecedores. 

 
Análise: 
 

De início, cabe ressaltar o disposto no artigo 56 da Lei Orgânica do Município de 
Alegre relativamente à competência para iniciativa de leis: 
 

Art. 56.   A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Lei Orgânica.  

Parágrafo Único – São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as 
leis que disponham sobre: [...] 
III – servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento 

de cargos, estabilidade ou aposentadoria, ressalvado o disposto no art. 47, 
III; (grifos da ITC) 
 

Deixar de enviar ao Poder Legislativo, projeto de lei que objetive equacionar o 
déficit atuarial do Regime Próprio, medida de competência privativa do Prefeito, 
inviabiliza a constituição de reservas suficientes ao financiamento da previdência 

municipal. Registre-se que a inobservância de critérios que garantam o equilíbrio 
financeiro e atuarial atenta contra mandamento constitucional, in verbis: 

 

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. 

 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 9D45B-05602-C64A0



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-097/2017                                                                                                                                                                                                            

bf/mm 

Os critérios são aqueles garantidos por lei, conforme Portaria  MPS nº 403/2008, 

devidamente submetidos ao parlamento. 
 
Embora o defendente afirme que não efetuou o pagamento da parcela 

suplementar em sua totalidade, objetivando o “equilíbrio e a viabilidade 
econômico-financeira”, não foram apresentadas justificativas plausíveis para 
sustentar tal afirmação.  

 
Cabe ressaltar que as contribuições em questão têm como objetivo a amortização 
do déficit atuarial. O descumprimento do plano de amortização tem como 

consequência o agravamento do desequilíbrio atuarial. Sendo assim, não é 
concebível que o gestor tenha tomado tal atitude objetivando o equilíbrio das 
contas.  

 
Neste ponto, vale inclusive reproduzir trecho do item 8.1.1 do RTC 79/2017 que 
trata do descumprimento da despesa com pessoal: 

 
Vale destacar também a questão do regime próprio de previdência do 
município, que possui 154 milhões de déficit atuarial não equacionado por 

lei municipal, matéria tratada no item 7.2. Segundo dados da PCA, a 
despesa com aposentadorias e pensões do exercício de 2015 atingiu o 
montante de R$ 6.585.713,48, valor este não considerado em gastos com 

pessoal uma vez que o IPAS possui superávit financeiro, o que 
provavelmente não será mais possível na hipótese de segregação da 
massa. Consta da avaliação do atuário que o custo normal a ser suportado 

pelo ente é de 27,76% e o suplementar de 56,02% em 28 anos, totalizando 
78,82%. Tais considerações estão sendo tecidas em função da repercussão 
que causam na despesa com pessoal. 

 
Ante o exposto, considerando que o defendente não comprovou ter tomado 
providências para dar cumprimento à legislação previdenciária no que tange ao 

equacionamento do déficit atuarial, sugere-se que seja mantido o indicativo de 
irregularidade. 
 

 
2.6 DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL – 
PODER EXECUTIVO (item 8.1.1 do RT 79/2017) 

 
Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da LC 101/2000. 
 

Texto do RTC: 
 

Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em despesa de pessoal e 

encargos sociais o montante de R$ 36.439.871,66, resultando, numa 
aplicação de 54,65% em relação à receita corrente líquida apurada para o 
exercício (R$ 66.680.475,85). 

 
Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo descumpriu o limite legal de 
54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 

101/00, excedendo-o em R$ 432.414,70, que equivale a 0,65% de 
excedente. 
 

Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável nos 1º semestre e 2º e 
3º quadrimestres de 2015 (Processos TC nº

s
 9.594/2015, 12.544/2015 e 

1404/2016). Observa-se que cabe ao Prefeito tomar as providências 

dispostas no art. 23 da Lei Complementar 101/00, observando ainda o que 
dispõe o § 2º do art. 63 da mesma lei. 
 

Nesse sentido, consultando-se os dados declaratórios encaminhados via 
sistema LRFWEB e o resultado da apuração do índice, efetuado por este 
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TCEES na PCA, no encerramento dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, 

tem-se o seguinte:  
 

Período Desp. Pessoal RCL % Fonte 

1º sem/13 33.094.457,61 60.109.371,12 55,06% Dados declaratórios LRFWEB 

2º quad/13 32.664.739,00 59.921.297,98 54,51% Dados declaratórios LRFWEB 

Dez/13 33.866.441,84 59.462.134,22 56,95% PCA 

1º quad/14 32.828.516,82 62.034.017,62 52,92% Dados declaratórios LRFWEB 

1º sem/14 33.812.005,28 64.205.218,27 52,66% Dados declaratórios LRFWEB 

Dez/14 36.025.831,39 65.200.177,58 55,25% PCA 

1º sem/15 36.860.812,41 65.290.197,09 56,46% Dados declaratórios LRFWEB 

2º quad/15 36.564.261,94 65.363.054,49 55,94% Dados declaratórios LRFWEB 
3º quad/15 35.502.818,57 66.164.958,87 53,66% Dados declaratórios LRFWEB 

Dez/15 36.439.871,66 66.680.475,85 54,65% PCA 

 

Conforme se verifica no quadro acima, o marco inicial do descumprimento 
do limite pelo município foi o 1º sem/13, com 55,06%. Observa-se também 
que 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, em sede prestação de contas anual. De 
acordo com o quadro acima, em dez/15 o responsável declara um índice de 

53,66%, ao passo que o TCEES apurou 54,65%. 
 
Vale destacar também a questão do regime próprio de previdência do 

município, que possui 154 milhões de déficit atuarial não equacionado por 
lei municipal, matéria tratada no item 7.2. Segundo dados da PCA, a 
despesa com aposentadorias e pensões do exercício de 2015 atingiu o 

montante de R$ 6.585.713,48, valor este não considerado em gastos com 
pessoal uma vez que o IPAS possui superávit financeiro, o que 
provavelmente não será mais possível na hipótese de segregação da 

massa. Consta da avaliação do atuário que o custo normal a ser suportado 
pelo ente é de 27,76% e o suplementar de 56,02% em 28 anos, totalizando 
78,82%. Tais considerações estão sendo tecidas em função da repercussão 

que causam na despesa com pessoal. 
 
Ademais, destaca-se que o descumprimento da despesa com pessoal 

sujeita o responsável às penalidades previstas na Lei 10.028/00, às quais 
competem ao TCEES: 

 

Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de finanças 
públicas: 
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de 

Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos 
em lei; 
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as 

metas fiscais na forma da lei; 
III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e 
movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei; 

IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a 
execução de medida para a redução do montante da despesa total com 
pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo.  

§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por 
cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o 
pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.  

§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e julgada 
pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira 
e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida.  

 
Justificativas apresentadas: 
 

Acontece, honrados Conselheiros, que o Gestor preocupado com a situação 
fiscal do Município e principalmente no tocante ao gasto com pessoal, 
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adotou medidas para contenção no primeiro quadrimestre de 2016 em fiel 

cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
É público e notório que o momento por que passa o País, se caracteriza por 

uma devastadora crise econômica, vivenciada em especial no Estado do 
Espírito Santo, em que há queda contínua da receita municipal em todos os 
seus aspectos, sendo que as despesas para a manutenção da máquina 

pública só aumentam. 
 
Contudo, após a apuração do índice do terceiro quadrimestre de 2015 em 

53,25%, com a adoção de medidas no primeiro quadrimestre de 2016, o 
índice de gasto com pessoal foi reduzido em 0,53%, ou seja, o gestor 
mesmo com a queda de arrecadação conseguiu índice de gasto com 

pessoal. Objetivando comprovar as justificativas apresentadas em tela, 
encaminhamos anexo a estas justificativas os demonstrativos de gasto com 
pessoal. (DOC 12 - PESSOAL 1 QUADRIMESTRE :2016.pdf e DOC 13 - 

PESSOAL 3 QUADRIMESTRE 2015.pdf) 
 
Dessa forma, pede que seja considerada sanada a dúvida, dando pela 

regularidade do procedimento, e eximindo-o de qualquer responsabilidade 
civil, penal ou financeira. 

 

Os demonstrativos citados nas justificativas transcritas acima foram juntados aos 
autos às folhas 148 e 163. 
 

Análise: 
 
De início, cabe destacar que os demonstrativos trazidos aos autos pelo 

defendente consistem apenas em dados declaratórios. Não foram apresentados 
documentos que comprovassem a veracidade dos dados informados naqueles 
demonstrativos. Conforme já demonstrado no RT 79/2017, os dados informados 

no sistema LRFWEB têm apresentado inconsistências em relação aos valores 
apurados pelo TCEES, em sede prestação de contas anual desde o exercício de 
2014. 

 
Cabe destacar o que dispõe o artigo 23 da LRF sobre as providências a serem 
tomadas caso a despesa com pessoal ultrapasse os limites daquela Lei: 

 
 Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 
20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das 

medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser 
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um 
terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas 

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

§ 1
o
 No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo 

poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela 

redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5) 
§ 2

o
 É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com 

adequação dos vencimentos à nova carga horária. (Vide ADIN 2.238-5) 

 
Conforme demonstrado no RT 69/2017, o marco inicial do descumprimento do 
limite pelo município foi o 1º semestre de 2013, com 55,06%. Sendo assim, o 

prazo para regularização da despesa previsto no dispositivo legal transcrito já 
estava expirado no exercício em análise, contudo o defendente não apresentou 
qualquer documento que comprovasse que foram tomadas medidas para reduzir 

os gastos com pessoal naquele período. 
 
Em face da alegação do defendente de que a crise econômica tem causado 

“queda contínua da receita municipal em todos os aspectos”, cabe destacar que a 
Receita Corrente Liquida arrecadada em 2015 (R$ 66.680.475,85) foi superior em 
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2,27% à RCL do exercício de 2014 (65.200.177,58). Se comparada à RCL do 

exercício de 2013 (R$ 59.462.134,22), observa-se um aumento de 12,14% na 
Receita Corrente Líquida do Município nos dois exercícios que sucederam o início 
do descumprimento do limite. 

 
Quanto às inconsistências abordadas no RTC 79/2017, relacionadas aos dados 
declaratórios encaminhados via LRFWEB, da receita e da despesa do 3º quad/15, 

não houve referências por parte da defesa. A defesa também se silenciou quanto 
à abordagem contida no RTC 79/2017, relacionada à influência negativa no índice 
de despesa com pessoal causada pela equalização do déficit técnico atuarial do 

Regime Próprio, a ser implementada por lei, de sorte que fica prejudicada a 
caracterização da boa-fé do responsável. 
 

Ante o exposto, considerando que as justificativas apresentadas foram 
insuficientes para afastar o entendimento de que o limite constitucional de gastos 
com pessoal do Poder Executivo foi ultrapassado, e 

 
Considerando que não houve, dentro do prazo legal, recondução do percentual 
excedente ao limite, 

 
Sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade. 
 

3. GESTÃO FISCAL 
 
3.1. DESPESAS COM PESSOAL 

 

3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal  
 

Tabela 1: Despesas com pessoal – Poder Executivo                           Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 66.680.475,85 

Despesas totais com pessoal 36.439.871,66 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 54,65% 

Fonte: Processo TC 4896/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

 

Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas                                    Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 66.680.475,85 

Despesas totais com pessoal 37.927.402,93 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 56,88% 

Fonte: Processo TC 4896/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

 

Conforme se observa das tabelas anteriores, foi descumprido o limite legal do Poder 

Executivo, matéria tratada no item 2.6 desta Instrução. 

 

3.2. DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 

 

De acordo com o RTC 474/2016, a dívida consolidada líquida não extrapolou o 
limite de 120% estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir:  

 
Tabela 3: Dívida consolidada líquida                                                      Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Dívida consolidada 5.081.034,20 
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Deduções 19.323.048,54 

Dívida consolidada líquida 0,00 

Receita corrente líquida - RCL 66.680.475,85 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 0% 

Fonte: Processo TC 4896/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

 
3.3. OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS 

 

Tabela 4: Operações de crédito (Limite 16%  RCL)                                 Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 66.680.475,85 

Montante global das operações de crédito 0 

% do montante global das operações de crédito sobre a 
RCL 

0% 

Amortização, juros e demais encargos da dívida 0 

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

0% 

Fonte: Processo TC 4896/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

 
Tabela 5: Garantias concedidas (Limite 22%  RCL)                                 Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 66.680.475,85 

Montante global das garantias concedidas 0 

% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL 0% 

Fonte: Processo TC 4896/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

 

Tabela 6: Operações de crédito – ARO (Limite 7%  RCL)                        Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 66.680.475,85 

Montante global das operações de crédito por antecipação de 
receitas orçamentárias 

0 

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

0% 

Fonte: Processo TC 4896/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

 

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 contra 

garantias. 

 

3.4. RENÚNCIA DE RECEITA  

 

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do 

município, aprovadas para o exercício sob análise, constatou-se a inexistência de 

previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita. 

 

4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO 
 
3.4. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DO ENSINO 
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Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino            Em R$ 1,00  

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 5.154.386,28 

Receitas provenientes de transferências 33.248.053,54 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino 

38.402.439,82 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do 

ensino 
11.469.733,47 

% de aplicação 29,87% 

Fonte: Processo TC 4896/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

Da tabela 7, verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional 

de 25%  relacionado à educação. 

 

 
 

3.5. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
 

Tabela 8: Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério              Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 8.019.023,49 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério 8.015.374,27 

% de aplicação 99,95% 

Fonte: Processo TC 4896/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

 

Da tabela 8, verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional 

de 60%  relacionado ao pagamento dos profissionais do magistério. 

 

3.6. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE 
 

Tabela 9: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde            Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 5.154.386,28 

Receitas provenientes de transferências 33.248.053,54 

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

38.402.439,82 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde 10.805.239,32 

% de aplicação 28,14% 

Fonte: Processo TC 4896/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

 

Da tabela 9, verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional 

de 15%  relacionado às ações e serviços públicos de saúde. 

 

3.7. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO 
 

Tabela 10: Transferências para o Poder Legislativo                                  Em R$ 1,00  
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Descrição Valor 

Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88) 41.213.377,79 

% máximo para o município 7% 

Valor máximo permitido para transferência 2.884.936,45 

Valor efetivamente transferido 2.769.980,88 

Fonte: Processo TC 4896/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

- Manifestação Técnica 932/2017 

2.1  AUSÊNCIA DE PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE (item 9.4 do RT 

79/2017) 
 
Base Normativa: Lei Complementar 141/2012 e IN TCEES 34/2015. 

 
Texto do RTC: 
 

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). 
Estabeleceu ainda, a LC 141, 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 artigo 36, determinou 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 34/2015, ao dispor sobre o rol de documentos 
que os Chefes do Poder Executivo Municipais devem encaminhar ao 

Tribunal de Contas a título de prestação de contas anual, disciplinou a 
obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a 
prestação de contas dos recursos aplicados em ações e serviços públicos 

de saúde, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Complementar Federal nº 
141/2012. 
Verificou-se que o arquivo encaminhado sob o título PCFSAU não possui 

informações conclusivas sobre a aplicação de recursos em despesas de 
saúde no exercício de 2015. Desta forma, propomos a citação do 
responsável para justificar a omissão no encaminhamento. 

 
Justificativas apresentadas: 
 

Objetivando sanar este item, encaminhamos anexo a estas justificativas 
(DOC 14 - PARECER DO CONSELHO DE SÀUDE.pdf) o parecer do 
Conselho Municipal de Saúde sobre os recursos aplicados em ações e 

serviços de saúde pelo município de Alegre no exercício de 2015.  
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Análise na ITC: 
 
Da análise da documentação anexa às justificativas transcritas, constatou-

se, novamente, a ausência do parecer emitido pelo Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social da Saúde sobre as contas do exercício 
de 2015. 

 
Assim sendo, considerando que, ao contrário do que alega o defendente, 
não foram encaminhados documentos capazes de sanar a ausência 

documental em tela, sugerimos que seja mantido o indicativo de 
irregularidade. 

 

Análise de Documentos complementares: 
Por meio do Protocolo 6928/2017-5, foram apresentados pelo gestor responsável 
documentos complementares à defesa (Protocolo 6401/2017, fls . 132), referentes 

ao parecer do Conselho Municipal de Saúde. 
 
Consta, dentre os documentos juntados às fls. 204/212, a Resolução COMUS – 

Conselho Municipal de Saúde de Alegre nº 007/2016.  
 
Avaliou-se o documento encaminhado, que integra a prestação de contas anual do 

município, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2015, e constatou -se 

que o colegiado concluiu pela aprovação das contas. 

 

Dessa forma, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade. 

 

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada 

na Instrução Técnica Conclusiva 2577/2017 e na Manifestação Técnica 

932/2017. 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o 

entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação 

da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva VOTO no 

sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à 

sua consideração. 

 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator  
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1. PARECER PRÉVIO: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira 

Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 

1.1. acolher as razões de defesa relativas ao item 9.4 do RTC 79/2017 - Ausência 

de parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social da 

Saúde, afastando a responsabilidade do senhor Paulo Lemos Barbosa no tocante 

ao mesmo; 

1.2. emitir PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO das contas do senhor Paulo 

Lemos Barbosa frente à Prefeitura Municipal de Alegre no exercício de 2015, 

tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades apontadas no Relatório 

Técnico 79/2017: 

3.2.1 Abertura de créditos adicionais em montante superior ao autorizado em 

lei 

Base Normativa: artigos 7º e 42 da Lei 4.320/64 c/c artigo 167, inciso V e VII 

da CF e art. 5º da LOA. 

 

3.2.2 Inobservância aos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de 

empenho. 

Base Normativa: art. 9º da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e art. 25 da 

LDO. 

 

3.2.3 Não conformidade do passivo financeiro registrado no balanço 

patrimonial e o evidenciado no demonstrativo da dívida flutuante. 

Base Normativa: art.105 da Lei 4.320/64. 

 

3.2.4 Não encaminhamento do demonstrativo da disponibilidade de caixa 

Base Normativa: IN TCEES nº 34/2015, Anexo I, Item 39. 

 

3.2.5 Ausência de medidas legais para a implementação do plano de 

amortização do déficit técnico atuarial do RPPS. 
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Base normativa: art. 40 da Constituição da República, artigo 19 da Portaria 

MPS nº 403/2008. 

 

3.2.6 Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – Poder 

Executivo 

Base Normativa: alínea “b”, inciso III do artigo 20 c/c artigo 22 da Lei 

Complementar 101/2000 (LRF). 

 

1.3.  formar autos apartados, nos termos do art. 134, inciso III e § 2º c/c art. 281 do 

RITCEES, com a finalidade de responsabilizar pessoalmente o Prefeito Municipal 

pelo descumprimento do disposto no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei 10.028/2000, 

pelo indício de irregularidade apontado no item 3.2.6 deste Voto - Descumprimento 

do limite legal com despesa de pessoal – Poder Executivo. 

1.4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 20/09/2017 - 33ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Presidente) 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun; 

4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).  

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS  

Em substituição 
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Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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