
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER LEGISLATIVO
Salão Nobre "Vereador Martinho Saebel''

DECRETO LEGISLATIVO 0112018.

DISPÕE SOBRE A APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS

CONTAS ANUAL DO MUNiCíPIO DE LARANJA DA

TERRAlES - REFERENTE AO EXERCíCIO DE 2015,

PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS FAVORÁVEL PELA

APROVAÇÃO - PROCESSO TC: 3786/2016 e Parecer Prévio

TC - 043/2017.

o Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra, Estado do

Espírito Santo; Faço saber que a Câmara Municipal de Laranja da TerrajES aprovou e eu ,

nos termos do Regimento Interno, Lei Orgânica e da Constituição, PROMULGO o seguinte

DECRETO LEG1SLAT1VO:

Art. 1°- Fica aprovado o Parecer Prévio TC - 043/2017, proferido pelo Tribunal

de Contas do Estado nos autos do Processo TC- 3786/2016 no que

recomendou a aprovação das contas apresentadas referente ao

exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. JOADIR LOURENÇO

MARQUES, Prefeito naquele exercício.

Ficam julgadas regulares e aprovadas integralmente, na forma da lei, a

prestação de contas e as contas referente ao exercício de 2015 do

senhor Prefeito JOADIR LOURENÇO MARQUES, Gestor do Município

de Laranja da Terra em 2015, cuja aprovação foi recomendada pelo

Tribunal de Contas no Parecer Prévio TC - 043/2017, proferido pelo

Tribunal de Contas do Estado nos autos do Processo TC- 3f86/2016. ~

~
Avenida Luiz Obermüller Filho, n° 083, 20 Andar, Centro, Laranja da TerralES- CEP 29615-000- Telefax (27) 3736-2406
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CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER LEGISLATIVO
Salão Nobre "Vereador Martinho Saebel=

Este DECRETO LEGISLATIVO entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal
Laranja da Terra, 27 de fevereiro de 2018.

GILSON ebtis JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal.

Avenida Luiz Obermüller Filho, n° 083, 2° Andar, Centro, Laranja da TerralES- CEP 29615-000- Telefax (27) 3736-2406
CGC: 01.772.670/0001-99 - e-rnail: cmlterra@bol.com.br
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T TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO 00 ESPI!lITO SANTO

PARECER PRÉVIO TC-043/2017 - PRIMEIRA CÂMARA

PROCESSO - TC-3786/2016 (APENSOS: TC-940/2015 E TC-941/2015)

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

RESPONSAvEL - JOADIR LOURENÇO MARQUES

ADVOGADO - EDUARDO SISSOLl MEIRA (OAS/ES 16.901)

EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCíCIO DE 2015 -

APROVAÇÃO - ARQUIVAR.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUiÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura

Municipal de Laranja da Terra, referente ao exercício de 2015, sob a

responsabilidade do Senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal.

Foi o responsável citado, nos termos do Relatório Técnico 00459/2016-8 e

da Instrução Técnica Inicial 01066/2016-9, da Decisão Monocrática Preliminar -

DECM nO01752/2016-6, tendo apresentado justificativas e documentação.

Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da Instrução Técnica

Conclusiva - ITC nO01604/2017-2, opinou pelo afastamento da irregularidade e

consequentemente pela emissão de Parecer Prévio recomendando a Aprovação

das Contas.

O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Luis

Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer, de fI. 155-156, acompanhou in

totum o entendimento da área técnica.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 45127-4FD63-F7417
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Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas

para emissão' -de relatório e voto para efeito de deliberação da 1a Câmara deste
J.~('. \ .:'

Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução

TC n° 261/2013.

É o sucinto relatório.

VOTO----
Tendo sido autuada a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de

Laranja da Terra, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Senhor

Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal, faz-se necessário a análise dos atos e

fatos, para posterior emissão de Parecer Prévio, em razão da documentação que lhe

deu suporte.

1. CONSIDERAÇÕESDEFATOE DEDIREITO:

Da analise dos autos, verifico que área técnica e o douto representante do

Parquet de Contas opinaram pelo afastamento das irregularidades, e

consequentemente pela emissão de Parecer Prévio recomendando a Aprovação

das Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nO01604/2017-2,

verbis:

[...]

5 CONCLUSÃO E PROPOSTADE ENCAMINHAMENTO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Laranja da Terra,
exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações
posteriores.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no
sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO. dirigido à
Câmara Municipal de Laranja da Terra. recomendando-se a APROVACÃO DAS CONTAS
do Senhor Joadir Lourenço Marques. Prefeito Municipal durante o exercício de 2015.
conforme dispõem o inciso I, art. 132, do Regimento Interno e o inciso I, art. 80, da Lei
Complementar 621/2012. (g. n)

O douto representante do Ministério Público Especial de Contas, por seu

turno, manifestou-se através do Parecer de fls. 155-156, acompanhando in totum a

área técnica.

Assim, adoto como razão de decidir o opinamento da área técnica, nos

termos da ITC nO01604/2017-2, acima transcrita, bem como do douto representante

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 45127-4FD63-F7417
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do Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer de fls. 155-156, em

razão do afastamento da irregularidade, devendo ser emitido Parecer Prévio dirigido

à Câmara Municipal de Laranja da Terra, recomendando a Aprovação das contas do

gesto r em referencia.

2. DISPOSITIVO:

Por todo d exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público

Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado da 1a Câmara deste

Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:

1. Afaste a irregularidade constante do item 2.1 da ITC nO 01604/2017-2,

Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal do Poder Executivo (item

8.1.1do RT 459/2016), pelas razões antes expendidas;

2. Emita Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Laranja da Terra

recomendando a APROVAÇÃO da Prestação de Contas Anual do Município,

relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Joadir Lourenço

Marques, Prefeito Municipal.

VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações devidas,

cumpridas as formalidades legais, especialmente as previstas no artigo 131 da

Resolução TC nO261/2013, sejam os presentes autos arquivados.

É como voto.

PARECER PRÉVIO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3786/2016, RESOLVEM os

Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Santo, em sessão realizada no dia sete de junho de dois mil e dezessete, à

unanimidade, nos termos do voto do relatar, conselheiro em substituição Marco

Antonio da Silva:

1. Afastar a irregularidade constante do item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva

01604/2017-2, Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal do Poder

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 45127-4FD63-F7417

http://www.tce.es.gov.br/


TCE TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO 00 ESP!IIITO SA"ro PARECER PRÉVIO TC-043/20 17

rp/lr

Executivo (item 8.1.1do RT 459/2016), pelas razões antes expendidas no voto do

relator;

2. Emitir Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Laranja da Terra

recomendando a aprovação da Prestação de Contas Anual do Município, relativa ao

exercício de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Joadir Lourenço Marques,

Prefeito Municipal.

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Composição

Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação o senhor conselheiro Sebastião

Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor conselheiro em substituição Marco

Antonio da Silva, relato r, e o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias

Chamoun. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos

Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público

Especial de Contas.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2017.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Presidente

CONSELHEIRO EM SUBSTITUiÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA

Relator

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Fui presente:

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

Em substituição ao procurador-geral

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO

Secretário-adjunto das sessões

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 45127-4FD63-F7417
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Procuradoria Especial de Contas

Proc. TC 3786/2016
FI. 155
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EXCELENTíSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR,

Processo Te:
Assunto:
Jurisdicionado:
Exercício:
Responsável:

3786/2016
Prestaçãode Contas Anual - Contas de Governo
Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
2015
Joadir Lourenço Marques

o Ministério Público de Contas, por meio da 3a Procuradoria Especial de Contas,

no exercício de suas atribuições institucionais, com fundamento no inciso 11do art.

55 da Lei Complementar nO 621/20121 e no inciso 11do artigo 3° da Lei

Complementar estadual n° 451/20082, manifesta-se em consonância com a

proposição da Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, constante

na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1604/2017-2 (fI. 140/150), cuja proposta de

encaminhamento encontra-se abaixo transcrita, recomendando a emissão de

parecer prévio no sentido da APROVAÇÃO DAS CONTAS da Prefeitura Municipal

de Laranja da Terra, referente ao exercício de 2015, sob responsabilidade do

senhor Joadir Lourenço Marques, com fulcro no art. 80, I, da Lei Complementar

621/20123:

4 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal
de Laranja da Terra, exercício de 2015, formalizada de acordo com a
Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente,
opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita
PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Laranja da Terra,
recomendando-se a APROVAÇÃO DAS CONTAS do Senhor Joadir
Lourenço Marques, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015,
conforme dispõem o inciso I, art. 132, do Regimento Interno e o inciso I, art.
80, da Lei Complementar 621/2012.

1 Art. 55. São etapas do processo:
[...]
11 - o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nas hipóteses previstas em lei ou no Regimento Interno;

2 Art. 3° Compete aos Procuradores Especiais de Contas, além de outras atribuições estabelecidas na Norma Interna do
Ministério Público Especial de Contas:
[...]
11 - emitir parecer escrito em todos os processos sujeitos à apreciação do Tribunal na forma que dispuser a Norma Interna
do Ministério Público Especial de Contas e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, com exceção dos processos

3 administrativos internos;
Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
111•pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.

Ministério Público de Contas
Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá - Vitória/ES

CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7600

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador:EE713-A506E-E3495
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Por derradeiro, com fulcro no inc. 1114do art. 41 da Lei 8.625/93, bem como no

parágrafo únicos do art. 53 da Lei Complementar na 621/12, reserva-se o direito de

manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem jurídica.

Vitória, 8 de maio de 2017.

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas

4 Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas
na Lei Orgânica:
111 - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação
oral ou esclarecimento de matéria de fato;

5 Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais diretamente ou
por intermédio de procurador regularmente constituído.
Parágrafo único. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas terá os mesmos poderes e ônus processuais do
responsável e do interessado, observadas, em todos os casos, as prerrogativas asseguradas em lei.

Ministério Público de Contas
Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá - Vitória/ES

CEP 29.050-913 Fone: (27) 3334-7600

Documento assinado digita:mente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador:EE713-A506E-E3495
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DO ESTADO 00 EspíRITO SANTO

I Instrução Técnica Conclusiva 01604/2017-2

Processos: 03786/2016-4, 00940/2015-4, 00941/2015-9
Classificação: Prestaçãode ContasAnual de Prefeito
Descrição complementar: Opina-se pela APROVAÇÃOdas contas.
Exercício: 2015
Criação: 04/05/2017 14:45
Origem: SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas

PROCESSO:

EXERCíCIO:

3.786/2016 (apensos TC 940 e 941/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (Governo)

2015

31/03/20181

JURISDICIONADO:

ASSUNTO:

VENCIMENTO:

RELATOR: Conselheiro MARCO ANTONIO DA SILVA (Em substituição

a Vaiei José Ferreira de Souza)

RESPONSÁVEL: JOADIR LOURENÇO MARQUES

1 Constituicão Estadual: Art. 71 O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara
Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete:
11 - emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e quatro meses, a contar do seu
recebimento, e julgar as contas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e das Mesas da
Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a contar dos seus
recebimentos;

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador:9FC08-4005B-DD4B9
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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Tratam os presentes autos das contas anuais apresentadas pelo Senhor Joadir

Lourenço Marques, Prefeito do município de Laranja da Terra, exercício de 2015.

Foi assegurado ao prestador o direito ao contraditório e à ampla defesa, observado,

portanto, o devido processo legal (DECM n° 1.752/2016, tis. 44/45).

A defesa foi juntada (fls. 60/135) e o processo encaminhado a esta Secretaria de

Controle Externo de Contas - SECEXCONTAS - para análise, efetuada a seguir.

2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE

2.1Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal do Poder
Executivo (item 8.1.1 do RT 459/2016).

Base Legal: alínea b, inciso 111,do Artigo 20 e artigo 22 da LC 101/2000.

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

sociais o montante de R$ 16.224.726,23, resultando, numa aplicação de 60,27%

(sessenta vírgula vinte e sete pontos percentuais) em relação à receita corrente

líquida apurada para o exercício (R$ 26.919.301,06).

Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo descumpriu o limite legal de 54%

(cinquenta e quatro pontos percentuais) estabelecido no artigo 20, inciso 111,alínea

"b" da Lei Complementar n° 101/00, excedendo-o em R$ 1.688.303,66, que equivale

a 6,27% (seis vírgula vinte e sete pontos percentuais) de excedente.

JUSTIFICATIVAS:

Devidamente citado, o gestor alegou que:

1. RESUMO DOS FATOS

Conforme consta no Relatório Técnico acima citado, a área técnica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo identificou indícios de
irregularidades no que concerne a Prestação de Contas da Prefeitura
Municipal de Laranja da Terra referente ao exercício financeiro de 2015.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador:9FC08-4005B-DD4B9

http://www.tce.es.gov.br/


Proc. TC 13.786/2016
FI. 142

De acordo com o item 8.1.1, a área técnica entendeu pelo Descumprimento
do Limite Legal com Despesa de Pessoal do Poder Executivo.

Cita o Relatório que o poder Executivo Municipal obteve receita líquida
apurada no exercício financeiro de 2015 no importe de R$ 26.919.301,06
(vinte e seis milhões novecentos e dezenove mil trezentos e um reais e seis
centavos), canalizando em despesa de pessoal e encargos sociais o
montante de R$ 16.224.726,23 (dezesseis milhões duzentos e vinte e
quatro mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos,
representando 60,27% da receita líquida municipal.

No primeiro semestre de 2015 foi emitido o primeiro alerta quanto ao limite
com o gasto de pessoal, sendo que no 3° trimestre fora emitido o segundo
alerta, conforme processos TC nO9812/2015 e 1401/2016.

A LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece em seu art.
22 e 23 as providencias a serem tomadas pelo gestor público para a
redução com gasto de pessoal.

2. MEDIDAS TOMADAS PELO GESTOR

Conforme documentos que acompanham a presente manifestação, o
responsável tomou diversas medidas com o objetivo de reduzir a despesa
aplicada em pessoal.

Como é de conhecimento geral, e como comprovam os relatórios
financeiros anexos (Doe. 02), o Município de Laranja da Terra, bem como
todos os Municípios capixabas, estão sofrendo com a crise financeira
instalada no País, o que causou a contínua e progressiva queda de
arrecadação de receita Municipal, fato este que motivou o aumento do
índice com despesa de pessoal.

Os mesmos dados estão divulgados no portal cidades, endereço eletrônico:

http://cidades.tce.es.gov.br/#/m unicipio/laranja-da-terra/20 15/receitasDespesas.

De acordo com o portal, a receita arrecadada do exercício financeiro de
2015 em relação ao exercício anterior foi de -18,35%, acarretando no
aumento desgovernado do índice de gastos com pessoal.

Tão logo o Município recebeu o alerta do Tribunal de Contas foram iniciadas
as medidas para a redução de custos e adequação do índice.

2.1 - Redução nos Vencimentos do Prefeito, Vice Prefeito e dos cargos
de carreira CC-1 e CC-2

Conforme comprova a Lei Municipal n° 763 de 15 de julho de 2015 anexa
(Doc. 03), o Executivo encaminhou à Câmara Municipal projeto de Lei
visando a redução de 10% nos vencimentos dos cargos de Prefeito, Vice
Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral, Controlador Geral,
Assessores e Diretores.

2.2 - Demissão de Servidores Excedentes

Conforme portarias n? 0854/2015, 0860/2015, 0859/2015, 0858/2015,
0857/2015, 0856/2015 e 0855/2015 (Doe. 4), vários servidores foram
exonerados para redução das despesas com pessoal.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador:9FC08-4005B-DD4B9
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Importante salientar que as exonerações foram realizadas dentro do
possível, haja vista o risco de interrupção de alguns serviços ofertados aos
cidadãos.

Novamente frisamos que diante da constante queda na arrecadação, as
atitudes tomadas na ocasião dos fatos não foram efeitos suficientes para a
perfeita adequação do índice de gasto com pessoal, no entanto, o
responsável executou as ações que estavam em seu poder na época.

3. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ADEQUAÇÃO DA LRF

Conforme preceitua o art. 23 da LRF, uma vez ultrapassado os limites
definidos no art. 22 da mesma lei, o percentual excedente terá de ser
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no
primeiro quadrimestre.

Mais adiante na LRF prevê a duplicação do prazo acima descrito (art. 66),
quando o Produto Interno Bruto (PIB) Nacional, Estadual ou Regional for
baixo ou negativo por período igualou superior a quatro trimestres.

o §1° do mesmo artigo considera como baixo crescimento:

§ 1° Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real
acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no
período correspondente aos quatro últimos trimestres.

Os quadros seguintes demonstram de forma clara que tanto o PIB Nacional
quanto o Estadual apresentaram uma forte retração em 2015, ficando
ambos negativos em relação aos últimos quatro trimestres.

PIB Nacional:

I. Resultados do 4 o Trimestre de 2015

A Tabela 1.1 sintetiza os principais resultados para o PIB referentes aos
cinco últimos trimestres.

Trnnestre mesmo trimestre do ano
anrenor
Arsexo: T abela 2

0.1 -2.0 -2.5 -32 -3.8

0,1 -1,2 -1.7 -2.5 -3.8

-0.7 -2,0 -3.() -4.5 -5.9

0,1 -0.8 -2.1 -l,7 -1.4

período do 311('j: anterior
Anexo: Tabela ::;

('ltinlo!> quatro trimestres ' quatro
trimecrre ..-osimedíatameme anr eriores
Anexo: Tabela 4

Trimestre trimestre nnediaramente
ante .-rior (com aít •xte sazonal)
Anexo: Tabd'l 7

Disponível em
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PIB Estadual

Tabela 1

Disponível em
em 22/03/2017.

acesso

Desta forma, mesmo que o alerta do Tribunal de Contas tenha sido emitido
no primeiro semestre de 2015, certo é que o prazo final para que o
responsável pudesse reduzir o índice de gastos com pessoal somente
findou no exercício financeiro de 2016, que, conforme divulgado pelo próprio
TCEES, ficou abaixo do teto, em 53,23%.

(http://cidades. tce .es.gov.br/#/m unicipio/laranja-da-terra/20 16/pessoalAnoCorrente )

Durante o exercício financeiro de 2016, várias outras medidas foram
tomadas, como a junção de Secretarias Municipais, exonerações de
servidores comissionados, realocação de servidores, prorrogação da
redução de vencimentos conforme documentos anexos (Doc. 5).

Desta forma, acreditamos termos demonstrado que o gestor municipal não
ficou inerte quanto à elevação índice de gastos com a folha de pagamento
de pessoal, da mesma forma, ficou demonstrado que o aumento do referido
índice se deu unicamente pela constante queda na arrecadação municipal,
motivo pelo qual requer:

• Diante destas argumentações, que as mesmas sejam recebidas e
acatadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo;

• O saneamento dos indícios de irregularidade apontados pela área
técnica;

• A juntadas dos documentos que acompanham a presente justificativa;
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• Ao final que a presente prestação de contas seja aprovada.

A documentação de suporte para esta irregularidade está acostada às folhas 67/135.

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Compulsando os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor, entendemos

que o mesmo logrou êxito em seu intento. Explica-se.

De acordo com o RT 459/2016, verificou-se que o Poder Executivo extrapolou o

limite legal com as despesas com pessoal. Conforme apurado no corpo do RT, o

total das despesas com pessoal atingiu o montante de R$ 16.224.726,23 (dezesseis

milhões duzentos e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e três

centavos), resultando, numa aplicação de 60,27% (sessenta vírgula vinte e sete

pontos percentuais) em relação à receita corrente líquida apurada para o exercício

(R$ 26.919.301,06).

Em sua defesa, o gestor alegou que desde o recebimento da primeira notificação

emitida por este Tribunal, adotou as medidas previstas na legislação para o

cumprimento do limite legal estabelecido. Aduz, ainda, que o prazo para a

recondução ao limite deverá ser duplicado, uma vez tratar-se de hipótese de

recessão econômica.

Inicialmente, vamos revisitar o total com despesas com pessoal do Poder Executivo

de Laranja da Terra, nos exercícios de 2014, 2015 e 2016.
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Ressalte-se que o responsável foi alertado por esta Corte de Contas (proc. TC

1401/2016,9294/2016,1481/2017).

o art. 23 da LRF dispõe que se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite

legal, 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 §§ 3° e 40 do art.

169 da Constituição.

Por seu turno, o art. 66 da LRF dispõe que os prazos estabelecidos no art. 23 serão

duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto

(PIB) nacional, regional ou estadual por período .igualou superior a quatro trimestres.

Observou-se queda de 3,8% do PIB brasileiro ocorrido em 2015, e de 3,6% em

2016, conforme IBGE, estando caracterizada a hipótese de duplicação de prazo

para eliminação do excedente.

Desta forma, tem-se como marco inicial de contagem de prazo o mês de jun/2015.

Conforme arts. 23 e 66 da LRF a redução ao patamar legal deve ocorrer nos quatro

quadrimestres seguintes, ou seja, em 16 meses, mais precisamente em outubro de

2016. Da tabela anterior verifica-se que não há evidências de que tenha sido

descumprido tal prazo. Porém, deve-se anotar que o município no último RGF

apresentado ultrapassa o limite prudencial, cabendo ao responsável observar o

disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nO101/2000.

Considerando que o prazo de retorno ao limite legal foi cumprido, somos por acolher

as justificativas apresentadas. Registre-se que tal posicionamento foi adotado por

esta Corte de Contas, conforme TC 2966/2013 (PCA de 2012 de São Mateus) e TC

2697/2010 (PCA de 2009 de Nova Venécia).

Ante a todo exposto, vimos opinar no sentido de que seja afastado o indicativo de

irregularidade apontado no item 8.1.1 do RT 459/2016.
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3. GESTÃO FISCAL

3.1. DESPESAS COM PESSOAL

3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal

Fonte: Processo TC 3.786/2016 - Prestação de Contas Anua1/2015.

Fonte: Processo TC 3.786/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.

Observa-se, das tabelas acima, que foram descumpridos os limites legal e

prudencial em relação ao Poder Executivo do município de Laranja da Terra. Sobre

esta irregularidade, nos manifestamos no item 2.1 desta instrução.

3.2. DíVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

De acordo com o RT 459/2016, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite

de 120% estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir:

Fonte: Processo TC 3.786/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.

3.3. OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
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Fonte: Processo TC 3.786/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.

Fonte: Processo TC 3.786/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.

Fonte: Processo TC 3.786/2016 - 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 em questão, constata-se a inexistência de

previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita.

4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO
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Fonte: Processo TC 3.786/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.

Da tabela anterior, verifica-se que o município cumpriu com o mínimo de 25% (vinte

e cinco pontos percentuais) das receitas de impostos e transferências na

manutenção e desenvolvimento do ensino.

4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

o Em R$1 00
Valor

3.653.186,09

3.630.107,32

99,37%
Fonte: Processo TC 3.786/2016 - 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.

4.3APLlCAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERViÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Fonte: Processo TC 3.786/2016 - 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.
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4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Tabela 10: Transferências de recursos ao Poder

Fonte: Processo TC 3.786/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.

Verifica-se da tabela acima, bem como do RT 459/2016 que foi respeitado o limite

constitucional relacionado às transferências efetuadas à Câmara Municipal.
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5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de

Laranja da Terra, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução TC

261/2013 e alterações posteriores.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se

no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO,

dirigido à Câmara Municipal de Laranja da Terra, recomendando-se a APROVAÇÃO

DAS CONTAS do Senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal durante o

exercício de 2015, conforme dispõem o inciso I, art. 132, do Regimento Interno e o

inciso I, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.

Vitõria/ES, 03 de maio de 2017.

JOSÉ ANTONIO GRAMELICH
Auditor de Controle Externo
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