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UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL 

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

EXERCÍCIO: 2012 
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EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 

2012 –PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS 

CONTAS – DETERMINAR – ARQUIVAR 

 

O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:  

I - RELATÓRIO 

Trata-se da prestação de contas anual do Sr. João Alberto Fachin, Prefeito Municipal 

de Rio Novo do Sul, exercício de 2012 e remetida pela sua sucessora, Sra. Maria 

Albertina Menegardo Freitas, em 09 de abril de 2013, descumprindo o prazo 

estipulado no art. 126 § 1º da Resolução TCEES 182/2002, então vigente. 

Submetido à análise preliminar de aferição da formalização documental, identificou-

se não estar composta por alguns documentos exigidos pela Resolução 182/02 do 

TCEES e pela Lei Federal nº 4.320/64, o que levou a expedição da Instrução 

Técnica Inicial ITI 554/2014, Manifestação Técnica MT 740/2014, Instrução Técnica 

Inicail 1742/2014 e Instrução Técnica Inicial ITI 497/2015. 

Após apresentação de documentos, analisou-se a prestação de contas, com 

expedição do Relatório Técnico Contábil RTC 319/2015 com a seguinte conclusão: 

1 CONCLUSÃO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul – 
Exercício de 2012, formalizada em atenção à Resolução TCEES 182/02 e alterações 
posteriores. 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, constatamos 
que as contas encontram-se inconsistentes. Dessa forma, opinamos pela CITAÇÃO do 
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Senhor João Alberto Fachin, Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, para que 

apresente as justificativas quanto aos itens descritos a seguir:  

 Abertura de Créditos Suplementares sem autorização legal (Item 3.1.1) 

 Inobservância ao disposto nos artigos 7º e 42 da Lei 4.320/64 c/c art. 167, inciso V da CF.  

 Divergências no Balanço Orçamentário (Item 3.1.2) 

  Inobservância ao disposto no art. 102 da Lei 4.320/64. 

 Existência de disponibilidades financeiras em caixa (Item 3.2.1) 

 Inobservância ao disposto no artigo 133, da Lei Orgânica Municipal; artigo 43, da Lei 

Complementar nº 101/200; artigo 164, parágrafo 3º, da Constituição Federal.  

 Saldo Disponível para o exercício seguinte evidenciado no Balanço Financeiro e 
no Balanço Patrimonial diverge do apurado (Item 3.2.2) 

 Inobservância ao disposto nos artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 
4.320/1964. 

 Divergência no Passivo Financeiro (Item 3.2.3) 

 Inobservância ao disposto no art. 105 da lei 4.320/1964. 

 Divergências no saldo de Restos a Pagar indicam distorção no resultado 
patrimonial do exercício (Item 3.3.1) 

 Inobservância ao disposto nos artigos 85, 86, 89, 92, 100, 101, 103 e 105 da Lei Federal 

nº 4.320/1964; Art. 50, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101/2000); e no Art. 127, Inciso XII e §2º, da Res. TCEES 182/2002 (em vigor na data 
de envio da Prestação de Contas Anual). 

 Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial) apurado diverge do evidenciado no 
Balanço Patrimonial (Item 3.3.2) 

 Inobservância ao disposto no artigo 105 da Lei 4.320/64. 

 Descumprimento do limite legal com Despesa de Pessoal – Poder Executivo (Item 
3.5.1) 

 Inobservância ao disposto na alínea b, inciso III, do Artigo 20i e artigo 22ii da Lei 

Complementar 101/00. 

 Obrigação de despesa contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem 
disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento (Item 3.6) 

 Inobservância ao disposto no art. 42 da Lei Complementar 101/2000. 

Por oportuno, sugere-se recomendar à gestão atual que seja registrado em ficha individual 
as aquisições de bens para o almoxarifado, devendo a baixa ocorrer somente por ocasião da 
solicitação dos bens pelos usuários. 

Expedida a ITI 1663/2015 e Decisão Monocrática Preliminar 1565/2015 de citação, 

entretanto, entendeu o relator em refazer a citação porque esta fora feita em 

interposta pessoa. 

Refeita a citação, esta foi recebida por pessoa autorizada pelo responsável (fls. 1703 

v.). 

Não comparecendo aos autos no prazo determinado, despacho 12285/2016 

declarou-lhe revelia. 
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Seguindo na Instrução processual, expediu-se a Instrução Técnica Conclusiva ITC 

1289/2016 com a seguinte conclusão: 

4 CONCLUSÃO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Rio Novo 
do Sul, exercício de 2012, formalizada de acordo com a Resolução TC 182/2002 e 

alterações posteriores. 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente e, considerando 
a manutenção de todas as irregularidades apontadas no RTC 319/2015, opina-se no 

sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à 
Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, recomendando-se a REJEIÇÃO DAS CONTAS 
do Senhor João Alberto Fachin, Prefeito Municipal durante o exercício de 2012, 

conforme dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o inciso III, art. 80, da Lei 
Complementar 621/2012. 

Parecer Ministerial (fls. 1.727/1.732) pugna: 

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas: 

1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Poder 

Legislativo a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal de Rio Novo do Sul, 
referente ao exercício de 2012, sob responsabilidade de JOÃO ALBERTO FACHIM, na 
forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição 

Estadual; 

2 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para que divulgue 
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas 

relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do 
art. 48 da LRF; 

3 – sejam formados autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso 
II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se 

responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no 
art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/2000, consoante apontamento descrito no 
item 3.6 do RTC 319/2015. 

Determinada a baixa do feito em diligência interna para aferir se os empenhos 

ensejadores de infração ao art. 42 da LRF são oriundos ou não de contratos 

firmados nos últimos quadrimestres do exercício de 2012 (fl. 1.734).  

Após análise, recebe a Manifestação Técnica MT 1110/2017 (fls. 1.737/1.743) e 

Parecer Ministerial (fls. 1.750/1.751), mantidas inalterados os termos da ITC 

1289/2016 e do Parecer de fls. 1.727/1.732). 

II. FUNDAMENTAÇÃO: 

A análise contábil realizada na prestação de contas do exercício 2012, da Prefeitura 

Municipal de Rio Novo do Sul, sob a responsabilidade da Sr. João Alberto Fachin, 

constante no Relatório Técnico Contábil – RTC 319/2015, demonstra que o balanço 

orçamentário evidencia receita arrecadada em R$26.688.730,42 para a despesa 
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executada em R$25.593.989,00 com o resultado orçamentário positivo em 

R$1.412.486,15. 

Demonstram também aplicação de 80,98%  da cota-parte do FUNDEB na 

remuneração do magistério da educação básica, aplicação de 32,15% das receitas 

de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, a aplicação de 32,51%  

em saúde e realização de repasse no montante de R$981.265,10 à câmara 

municipal, em conformidade com o previsto no inciso I, do art. 29ª da Constituição 

Federal. 

Naquele relatório também é evidenciado, especialmente na apuração dos limites 

legais e constitucionais, que as despesas com pessoal e encargos social do 

executivo foram de R$15.637.405,21, resultado equivalente a 61,04 % da receita 

corrente liquida - RCL, calculada em R$ 25.618.132,41.  

Outro indicativo deveras relevante esta relacionado às despesas contraídas nos dois 

últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o 

seu pagamento.  

Pela Lei nº 4.320/64, a despesa pública sujeita-se ao regime de competência (art. 

35, II)1 e o ato do administrador público de assunção do compromisso financeiro 

mediante empenho, já é uma despesa contábil, e cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição mesmo que o pagamento 

ocorra posteriormente (art. 58)2 porque é vedada a realização de despesa sem 

prévio empenho (art. 60)3. 

Outro dispositivo da Lei nº 4.320/64, inscrito no art. 36, define restos a pagar como 

as despesas empenhadas mas não pagas até o último dia do ano civil, distinguindo-

se entre processadas, isto é, que já estavam em fase de pagamento quando se 

esgotou o exercício financeiro e não processadas, aquelas simplesmente 

empenhadas, inexistindo ainda o direito líquido e certo do credor. 

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o  
dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas. 

A integração das normas contábeis, financeiras e fiscais na administração pública 

remete também ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF: 

                                                 
1 Art. 35. Pertencem ao exercício f inanceiro: 
II - as despesas nele legalmente empenhada 
2 Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição. 
3 Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 
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Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 

quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.  

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.  

Esse instrumento legal exige que o titular de cada Poder estatal quite despesas 

feitas entre maio e dezembro do último ano de mandato ou, disponibilize recurso 

para que assim o faça o próximo gestor, qual seja, terá de haver dinheiro para restos 

a pagar contraídos naqueles oito últimos meses de gestão. 

Isso não significa que aquele dispositivo da LRF alcança somente essas obrigações 

de despesas, dele afastadas as despesas cotidianas, essenciais à continuidade dos 

serviços públicos, portanto previsíveis, e que, necessariamente, precisam de suporte 

de caixa. 

Por isso, é relevante a observância de instrumentos de programação de despesa na 

execução orçamentária dispostos nos arts. 47 a 50 da Lei nº 4.320/644 e a ação 

planejada e transparente como meio de se prevenir riscos e corrigir desvios capazes 

de afetar o equilíbrio das contas públicas (§1º, do art. 1º da LRF)5, pressupostos de 

responsabilidade na gestão fiscal. 

No item 2.9 da ITC 1289/2016 e no item 2.1 Manifestação Técnica 1110/2017 é 

destacado que houve insuficiência de disponibilidade de caixa nos recursos 

vinculados à “saúde - recursos próprios” (R$84.831,97), “educação – recursos 

próprios” (R$ 132.946,63) e a “demais despesas vinculadas” (R$ 190.411,83). 

Em atendimento à diligência a SecexContas cotejou a listagem de despesas 

empenhadas nos dois últimos quadrimestres de 2012, extraído da relação de Restos 

                                                 
4 Art. 47. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela f ixados, o Poder Executivo 
aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária f ica autorizada a utilizar. 

Art. 48 A f ixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos: 
 
a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil a soma de recursos necessários e suficientes a melhor execução do 
seu programa anual de trabalho; 

b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a 
reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. 
Art. 49. A programação da despesa orçamentária, para feito do disposto no artigo anterior, levará em conta os créditos 

adicionais e as operações extra-orçamentárias. 
Art. 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o comportamento da 
execução orçamentária. 
5 Art. 1o ....................................................................................................................................................................................... 

        § 1o A responsabilidade na gestão f iscal 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 e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de 

receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
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a Pagar, com o relatório de empenhos e contratos,  emitidos pelo sistema de 

recebimento de dados municipais SISAUD – Sistema de Suporte à Auditoria. 

 

Tabela 1: Empenhos x Contratos – Saúde Recursos Próprios   Em R$1,00 

Empenho Contrato 
Fonte de Recurso 

Resto 
Pagar 

Tipo* 
Nº Data Nº Data Assinatura 

1203 10/05/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
125,00 P 

1424 11/06/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
170,66 P 

1577 11/05/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
967,09 P 

1578 11/05/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
120,00 P 

1586 08/05/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
210,96 P 

1587 05/06/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
42,00 P 

1655 06/06/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
278,75 P 

1734 01/06/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
1.270,00 P 

1823 30/06/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
3.886,67 P 

1842 06/06/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
380,00 P 

2054 20/07/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
50,00 P 

2055 05/07/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
200,00 P 

2056 24/05/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
80,00 P 

2410 31/08/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
183,66 P 

2462 13/08/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
13,95 P 

2467 02/08/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
291,80 P 

2527 13/09/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
175,00 P 

2532 13/09/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
100,00 P 

2753 15/10/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
6.418,95 P 

2910 13/11/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
2.614,42 P 

2947 23/11/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
51,20 P 

3046 30/11/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
250,00 P 

3054 25/10/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
466,00 NP 

3055 25/10/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
419,36 P 

3055 25/10/2012 - - SAÚDE - RECURSOS 5.378,24 NP 
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Empenho Contrato 
Fonte de Recurso 

Resto 
Pagar 

Tipo* 
Nº Data Nº Data Assinatura 

PRÓPRIOS 

3056 25/10/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
761,00 P 

3056 25/10/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
3.998,00 NP 

3057 25/10/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
6.257,60 NP 

3058 25/10/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
772,40 NP 

3059 25/10/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
3.940,40 NP 

3069 12/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
50,40 P 

3071 03/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
687,12 P 

3108 26/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
230,09 P 

3131 28/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
20.597,12 P 

3137 03/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
3.634,43 P 

3139 02/08/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
120,00 P 

3146 08/11/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
140,00 P 

3147 03/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
1.704,14 P 

3178 03/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
1.775,00 P 

3194 28/09/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
905,42 P 

3202 03/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
3.305,88 P 

3204 28/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
662,11 P 

3208 28/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
30.791,79 P 

3213 28/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
175,60 P 

3220 28/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
681,51 P 

3235 19/10/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
313,96 P 

3242 31/10/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
125,00 P 

3255 20/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
1.044,73 P 

3266 30/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
1.839,08 P 

3285 03/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
24,90 P 

3288 30/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
26.947,31 P 

3299 30/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
91,70 P 

3303 30/12/2012 - - SAÚDE - RECURSOS 3.809,10 P 
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Empenho Contrato 
Fonte de Recurso 

Resto 
Pagar 

Tipo* 
Nº Data Nº Data Assinatura 

PRÓPRIOS 

3304 30/12/2012 - - 
SAÚDE - RECURSOS 

PRÓPRIOS 
95,74 P 

Obrigações Financeiras Contraídas de 01/05 a 31/12/12  139.625,24 - 
Fonte: Manifestação Técnica 01110/2017 (f ls. 1.737/1.747)  

Tabela 2: Empenhos x Contratos – Educação Recursos Próprios  Em R$1,00 

Empenho Contrato 
Fonte de Recurso 

Resto 

Pagar 
Tipo* 

Nº Data Nº Data Assinatura 

1689 10/06/2012 - - FUNDEB 40% 15,00 P 

1690 03/06/2012 - - FUNDEB 40% 10,00 P 

3094 30/10/2012 - - FUNDEB 40% 86,00 P 

3132 28/12/2012 - - FUNDEB 40% 11.120,82 P 

3133 28/12/2012 - - FUNDEB 60% 18.439,00 P 

3143 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 751,63 P 

3148 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 1.579,62 P 

3149 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 1.063,94 P 

3164 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 5.131,33 P 

3171 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 4.304,00 P 

3172 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 1.385,00 P 

3173 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 200,00 P 

3174 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 150,00 P 

3175 02/11/2012 - - FUNDEB 40% 1.081,39 P 

3176 02/11/2012 - - FUNDEB 40% 1.265,25 P 

3182 29/11/2012 - - FUNDEB 40% 1.286,70 P 

3186 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 3.000,00 P 

3198 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 366,56 P 

3201 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 548,64 P 

3207 28/12/2012 - - FUNDEB 60% 8.212,16 P 

3209 28/12/2012 - - FUNDEB 40% 2.902,26 P 

3217 28/12/2012 - - FUNDEB 40% 1.125,33 P 

3243 24/10/2012 - - FUNDEB 40% 400,00 P 

3279 23/11/2012 - - FUNDEB 40% 1.680,00 P 

3286 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 800,00 P 

3289 06/12/2012 - - FUNDEB 40% 2.606,00 P 

3290 29/11/2012 - - FUNDEB 40% 120,00 P 

3291 03/12/2012 - - FUNDEB 40% 1.113,00 P 

3297 30/12/2012 - - FUNDEB 40% 37,01 P 

3301 30/12/2012 - - FUNDEB 40% 3.829,50 P 

3312 30/12/2012 - - FUNDEB 60% 3.008,27 P 

Obrigações Financeiras Contraídas de 01/05 a 31/12/12 77.618,41 - 
Fonte: Manifestação Técnica 01110/2017 (f ls. 1.737/1.747)  

 

 

Tabela 3: Empenhos x Contratos – “Demais Despesas Vinculadas”  Em R$1,00 

Empenho Contrato 
Fonte de Recurso 

Resto 
Pagar 

Tipo* 
Nº Data Nº Data Assinatura 
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Empenho Contrato 
Fonte de Recurso 

Resto 
Pagar 

Tipo* 
Nº Data Nº Data Assinatura 

1619 28/06/2012 64 28/06/2012 CONVÊNIO DA UNIÃO 198.399,56 NP 

1713 02/07/2012 66 02/07/2012 FNAS - DEMAIS REC. VINC. 1.008,00 P 

1774 02/07/2012 67 02/07/2012 FNAS - DEMAIS REC. VINC. 1.008,00 P 

1938 27/07/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 608,31 P 

2380 02/07/2012 69 02/07/2012 FNAS - DEMAIS REC. VINC. 3.750,00 P 

3041 11/12/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 40,97 P 

3070 03/12/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 630,00 P 

3180 03/12/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 260,00 P 

3181 03/12/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 80,00 P 

3214 15/12/2012 - - FNAS 45,00 P 

3215 15/12/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 89,00 P 

3216 15/12/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 31,20 P 

3222 11/12/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 53,08 P 

3223 30/11/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 4,40 P 

3224 30/11/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 201,33 P 

3225 30/11/2012 - - FNAS 22,90 P 

3226 30/11/2012 - - FNAS 17,85 P 

3227 30/11/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 21,89 P 

3238 07/12/2012 - - FNAS 276,00 P 

3239 31/10/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 300,00 P 

3240 24/12/2012 - - FNAS - DEMAIS REC. VINC. 235,00 P 

Obrigações Financeiras Contraídas de 01/05 a 31/12/12 207.082,49 - 

*P: Resto a Pagar Processado; NP: Resto a Pagar Não Processado;  
Fonte: Processo TC 3103/2013 – PCA 2012. 
Fonte: Manifestação Técnica 01110/2017 (f ls. 1.737/1.747)  

A análise dos valores demonstrados nas tabelas acima levou a Área Técnica a se 

manifestar nos seguintes termos: 

Conforme se observa das tabelas 1, 2, e 3, não há registro de empenhos emitidos nos 
dois últimos quadrimestres de 2012 relativos a obrigações oriundas de contratos 

anteriores àquele período. 

Nessa linha, conclui-se que os levantamentos realizados não alteram a apuração 
realizada quando da elaboração do RTC 319/2015 (Apêndice A).  

Na sequência, anuindo as manifestações técnicas, o Ministério Público de Contas se 

permite um olhar num horizonte mais amplo e menciona, como qualificadora, o fato 

da análise da prestação de contas do exercício anterior, exercício 2011(processo TC 

2295/2012), apresentarem também grande quantitativo de irregularidades, conforme 

consta no voto do relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner e no Parecer 

Prévio 025/2017, confirmatória da conduta desidiosa do responsável. 

No mais, examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente 

instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observados todos os 

trâmites legais e regimentais. 
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Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as razões 

lançadas na ITC 1289/2016 (fls. 1.709/1.723), mantendo as irregularidades 

apontadas, pelos seus próprios fundamentos de fato e direito, a seguir transcritos: 

1 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

1.1 Abertura de Créditos Suplementares sem autorização legal (item 3.1.1 do RTC 
319/2015). 

 Base Legal: art. 7º e 42 da Lei 4.320/64 c/c art. 167, inciso V da CF.  

Em análise à lista de suplementações e reduções orçamentárias (fls. 1.247/1.326), 
constatamos que durante o exercício de 2012 o orçamento de Rio Novo do Sul foi 
suplementado em R$6.238.019,78 (seis milhões duzentos e trinta e oito mil dezenove 

reais e setenta e oito centavos). A Lei Orçamentária nº 477/2011 (processo TC 
0873/2012), que fixou o orçamento de 2012 em R$24.235.200,00 (vinte e quatro 
milhões, duzentos e trinta e cinco mil e duzentos reais), autorizou em seu art. 4º, inciso I, 

a abertura de crédito suplementar até o limite de 10% (dez pontos percentuais) do 
orçamento das despesas fixadas. Diante das informações expostas, efetuamos o cálculo 
pertinente à verificação do percentual de abertura de créditos suplementares, conforme 

quadro demonstrativo abaixo: 

Lei Orçamentária 477/2011 R$ 24.235.200,00 

Créditos Suplementares abertos R$ 6.238.019,78 

Limite de Abertura de 10% R$ 2.423.520,00 

Valor ultrapassado R$ 3.814.499,78 

Percentual de suplementação efetuado 25,74% 

Percentual ultrapassado 57,40% 

Fonte: processo TC 3.103/2013 

Consoante despacho às folhas 1.707, foi decretada a revelia do Senhor João Alberto 
Fachin. Assim, para este indicativo de irregularidade, não se constatou defesa escrita 
contestando os apontamentos da peça inicial. 

De acordo com o RTC 319/2015, foi verificada a abertura de créditos adicionais 
suplementares sem autorização legislativa. Este ato administrativo viola o comando 
constitucional gravado no inciso V, artigo167, da Constituição Federal, bem como aos 

artigos 7º e 42 da Lei Federal 4.320/1964. 

Assim sendo, vimos, ratificando o entendimento da peça exordial, opinar pela 
manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 3.1.1 do RTC 319/2015. 

  

1.2 Divergências no Balanço Orçamentário (item 3.1.2 do RTC 319/2015).  

Base Legal: art. 102 da Lei Federal 4.320/1964. 

Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se divergência 
entre o cômputo dos valores da receita arrecadada constantes do Balancete da Receita 
(fls. 1.574/1.578) e no Balanço Orçamentário (fls. 995/996), no valor de R$981.265,10 

(novecentos e oitenta e um reais duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), que 
se refere às transferências financeiras recebidas. As transferências recebidas (receita) 
estão evidenciadas no Balanço Orçamentário, mas não constam no Demonstrativo da 

Receita.  

No que tange as despesas executadas, constata-se também divergência entre os 
valores evidenciados no Balancete da Despesa (fls. 1.391) e no Balanço Orçamentário 

(fls. 995/996), no valor de R$981.730,60 (novecentos e oitenta e um mil setecentos e 
trinta reais e sessenta centavos) que se refere às transferências financeiras concedidas. 
As transferências concedidas (despesa) estão evidenciadas no Balanço Orçamentário, 

mas não constam no Demonstrativo da Despesa.  
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Consoante despacho às folhas 1.707, foi decretada a revelia do Senhor João Alberto 

Fachin. Assim, para este indicativo de irregularidade, não se constatou defesa escrita 
contestando os apontamentos da peça inicial. 

De acordo com o RTC 319/2015, foi verificada divergência entre os valores da receita e 

da despesa evidenciados no balancete e no balanço orçamentário. Esta divergência 
viola o comando gravado no artigo 102 da Lei Federal 4.320/1964. 

Assim sendo, vimos, ratificando o entendimento da peça exordial, opinar pela 

manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 3.1.2 do RTC 319/2015. 

 

1.3 Existência de disponibilidades financeiras em caixa (item 3.2.1 do RTC 319/2015) 

Base Legal: artigo 133, da Lei Orgânica Municipal; artigo 43, da Lei Complementar nº 
101/200; artigo 164, parágrafo 3º, da Constituição Federal.  

Verifica-se no “Fluxo de Caixa” (fl. 217, vol. II), no Balanço Financeiro (fl. 1.002, vol. VI) e 

no Balanço Patrimonial (fls. 1.006. Vol. VI) que o município de Rio Novo do Sul tem 
registrado R$480,40 (quatrocentos e oitenta reais e quarenta centavos) a título de caixa.  

Nesse aspecto, conforme preveem a Lei Complementar nº 101/2000
6
, a Constituição 

Federal
7
 e a Lei Orgânica do município de Rio Novo do Sul

8
, as disponibilidades 

financeiras dos entes da Federação devem ser depositadas em instituições financeiras 
oficiais. 

Consoante despacho às folhas 1.707, foi decretada a revelia do Senhor João Alberto 
Fachin. Assim, para este indicativo de irregularidade, não se constatou defesa escrita 
contestando os apontamentos da peça inicial. 

De acordo com o RTC 319/2015, foi verificada a existência de disponibilidade financeira 
em caixa. Esta situação viola os comandos gravados nos artigos 133, da Lei Orgânica 
Municipal; 43 da Lei Complementar nº 101/200; 164 parágrafo 3º, da Constituição 

Federal. 

Assim sendo, vimos, ratificando o entendimento da peça exordial, opinar pela 
manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 3.2.1 do RTC 319/2015. 

2.4 Saldo Disponível para o exercício seguinte evidenciado no Balanço Financeiro 
e no Balanço Patrimonial diverge do apurado (item 3.2.2 do RTC 319/2015) 

Base legal: artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 4.320/1964.  

Ao analisar o Balanço Financeiro, constata-se que o saldo disponível para o exercício 
seguinte diverge do valor auferido por esta Corte de Contas, conforme se pode verificar 
no quadro abaixo.  

Comparativo 

Saldo disponível do exercício anterior 6.699.964,28 

Ingressos (orçamentários e extraorçamentários) 32.526.067,83 

Dispêndios (orçamentários e extraorçamentários) 30.683.750,60 

Saldo disponível para o exercício seguinte (calculado) 8.542.281,51 

 

Saldo disponível para o exercício seguinte (evidenciado) 8.147.692,75 

 

                                                 
6
 Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme 

estabelece o § 3
o
 do art. 164 da Constituição. 

7
 Art. 164, § 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das 
empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em 

lei. 
8
 Art. 133. As disponibilidades de caixa do Município, bem como dos órgãos ou entidades do Poder 

Público Municipal e das empresas por ele controladas, serão depositadas em instituições financeiras 

oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.  
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Divergência 394.588,76 

Observa-se que tal divergência resulta da evidenciação do saldo disponível do exercício 

anterior diferente do apurado pela área técnica na análise da PCA 2011 (processo TC 
2.295/2012), conforme RTC 008/2014, abaixo demonstrado: 

Comparativo dos valores 

Sado Disponível do exercício anterior apurado no RTC 08/2012 – PCA 2011 6.699.964,28 

Sado Disponível do exercício anterior evidenciado – PCA 2012 6.305.375,52 

Divergência 394.588,76 

Logo, constata-se que a divergência apontada acima impacta diretamente no resultado 
do Ativo Real Líquido, deixando assim de evidenciar a real situação patrimonial do ente.  

Consoante despacho às folhas 1.707, foi decretada a revelia do Senhor João Alberto 
Fachin. Assim, para este indicativo de irregularidade, não se constatou defesa escrita 
contestando os apontamentos da peça inicial. 

De acordo com o RTC 319/2015, foi verificada uma divergência quando ao saldo 
disponível apurado para o exercício em análise. Esta situação viola os comandos 
gravados nos artigos 85, 89, 100, 101, 104 e 105, da Lei Federal 4.320/1964.  

Assim sendo, vimos, ratificando o entendimento da peça exordial, opinar pela 
manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 3.2.2 do RTC 319/2015. 

 

2.5 Divergência no Passivo Financeiro (item 3.2.3 do RTC 319/2015).  

Base legal: art. 105 da lei 4.320/1964. 

Da análise do balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Flutuante, observou-se 

divergência no valor do Passivo Financeiro evidenciado, como segue:  

Comparativo Valor 

Balanço Patrimonial 4.120.123,60 

Demonstrativo da Dívida Flutuante 3.529.900,42 

(=) Divergência (I - II) 590.223,18 

 

Cabe destacar que divergências no passivo financeiro indicam distorção no valor do 

superávit financeiro.  

Consoante despacho às folhas 1.707, foi decretada a revelia do Senhor João Alberto 
Fachin. Assim, para este indicativo de irregularidade, não se constatou defesa escrita 

contestando os apontamentos da peça inicial. 

De acordo com o RTC 319/2015, foi verificada uma divergência quanto ao saldo do 
passivo financeiro do município. Esta situação viola o comando gravado no artigo 105 da 

Lei Federal 4.320/1964. 

Assim sendo, vimos, ratificando o entendimento da peça exordial, opinar pela 
manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 3.2.3 do RTC 319/2015. 

2.6 Divergências no saldo de Restos a Pagar indicam distorção no resultado 
patrimonial do exercício (item 3.3.1 do RTC 319/2015).  

Base Legal: artigos 85, 86, 89, 92, 100, 101, 103 e 105 da Lei Federal nº 4.320/1964; Art. 

50, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000); e no 
Art. 127, Inciso XII e §2º, da Res. TCEES 182/2002 (em vigor na data de envio da 
Prestação de Contas Anual). 

O Balanço Patrimonial demonstra um saldo de Restos a Pagar no total de                         
R$2.627.823,45 (dois milhões seiscentos e vinte e sete mil oitocentos e vinte e três reais 
e quarenta e cinco centavos). Contudo este valor diverge do evidenciado, tanto na 
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relação dos restos a pagar quanto no Demonstrativo da Dívida Flutuante, conforme 

demonstrado: 

SALDO DE RESTOS A PAGAR  PROCESSADOS   NÃO PROCESSADOS   TOTAL  

Relação de Restos a Pagar          1.575.664,29                1.631.117,00  
    

3.208.793,29  

Balanço Patrimonial          1.440.631,19                 1.187.192,26  

    

2.627.823,45  

Demonstrativo da Dívida Flutuante             531.295,35                    309.734,72  
       

841.030,07  

Consoante despacho às folhas 1.707, foi decretada a revelia do Senhor João Alberto 

Fachin. Assim, para este indicativo de irregularidade, não se constatou defesa escrita 
contestando os apontamentos da peça inicial. 

De acordo com o RTC 319/2015, foi verificada uma divergência quanto ao saldo dos 

restos a pagar do município. Esta situação viola os comandos gravados nos artigos 85, 
86, 89, 92, 100, 101, 103 e 105 da Lei Federal nº 4.320/1964; art. 50, inciso III, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e; no art. 127, Inciso XII e §2º, 

da Res. TCEES 182/2002 (em vigor na data de envio da Prestação de Contas Anual).  

Assim sendo, vimos, ratificando o entendimento da peça exordial, opinar pela 
manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 3.3.1 do RTC 319/2015. 

 

2.7 Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial) apurado diverge do evidenciado no 
Balanço Patrimonial (item 3.3.2 do RTC 319/2015). 

Base Legal: art. 105 da Lei 4.320/1964. 

Com base nos valores evidenciados nos Balanços Patrimoniais das Unidades Gestoras 
apurou-se o Patrimônio Líquido do exercício de 2012, tal como ilustrado na tabela 

abaixo: 

Comparativo Valor 

Ativo Real 23.345.960,41 

(-) Passivo Real  9.658.561,42 

(=) Ativo Real Líquido (Exercício 2012) 13.687.398,99 

No entanto, o “Total do Patrimônio Líquido” evidenciado no Balanço Patrimonial do 

exercício de 2012 diverge do valor apurado nesta análise da prestação de contas, 
conforme demonstrado na tabela seguinte: 

Comparativo Valor 

Patrimônio Líquido evidenciado 19.225.836,81 

Patrimônio Líquido apurado 13.687.398,99 

(=) Divergência  5.338.437,82 

Assim, constata-se que a divergência verificada advém da não evidenciação das 
Provisões Matemáticas Previdenciárias do IPAS conforme evidenciado no Passivo 
Permanente do Balanço Patrimonial encaminhado em sede de Prestação de Contas 

Anual 2012 (processo TC 2.882/2013). 

Consoante despacho às folhas 1.707, foi decretada a revelia do Senhor João Alberto 
Fachin. Assim, para este indicativo de irregularidade, não se constatou defesa escrita 

contestando os apontamentos da peça inicial. 

De acordo com o RTC 319/2015, foi verificada uma divergência quanto ao saldo 
patrimonial do exercício. Esta situação viola o comando gravado no artigo 105 da Lei 

Federal nº 4.320/1964. 

Assim sendo, vimos, ratificando o entendimento da peça exordial, opinar pela 
manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 3.3.2 do RTC 319/2015. 
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2.8 Descumprimento do limite legal com Despesa de Pessoal – Poder Executivo (item 

3.5.1 do RTC 319/2015) 

Base Legal: alínea b, inciso III, do artigo 20 e artigo 22 da Lei Complementar 101/2000; 

Foi constatado a partir da análise dos dados encaminhados, que o Poder Executivo 

gastou em despesa de pessoal e encargos sociais o montante de R$15.637.405,21 
(quinze milhões seiscentos e trinta e sete reais quatrocentos e cinco reais e vinte e um 
centavos), resultando, desta forma, numa aplicação de 61,04% (sessenta e um vírgula 

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

Concluímos, portanto, com base nos art. 20, inciso III, alínea “b” e 22, parágrafo único da 

Lei Complementar nº 101/2000, que o Poder Executivo, descumpriu o limite legal, 
conforme demonstrado a seguir: 

PODER EXECUTIVO 

Total da despesa líquida com pessoal  15.637.405,21 

Receita corrente líquida – RCL  25.618.132,41 

% do total da despesa líquida com pessoal sobre a RCL 61,04% 

Limite legal (alínea “b” do inciso III do art. 20 da LRF) - <54%> 13.833.791,50 

Limite prudencial (§ único do art. 22 da LRF) - <51,30%>  13.142.101,93 

 

Consoante despacho às folhas 1.707, foi decretada a revelia do Senhor João Alberto 

Fachin. Assim, para este indicativo de irregularidade, não se constatou defesa escrita 
contestando os apontamentos da peça inicial. 

De acordo com o RTC 319/2015, foi verificado descumprimento do limite legal para gasto 

com pessoal do Poder Executivo. Esta situação viola os comandos gravados nos artigos 
20 e 22 da Lei Complementar 101/2000. 

Assim sendo, vimos, ratificando o entendimento da peça exordial, opinar pela 

manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 3.5.1 do RTC 319/2015. 

 

2.9 Obrigação de despesa contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem 

disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento (item 3.6 do RTC 
319/2015). 

 Base Legal: art. 42 da Lei Complementar 101/2000. 

O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda ao titular do Poder Executivo contrair 
obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres do seu mandato sem que haja 
disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento, conforme reproduzido 

abaixo:  

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos 
últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa 

que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final 
do exercício. 

Para apurar se o Chefe do Poder Executivo cumpriu o art. 42 da LRF, foram utilizadas as 
informações extraídas do sistema contábil do município nos exercícios de 2012 e 2013. 
Os dados foram analisados considerando a destinação de recursos em saúde, educação 

e outros, bem como a possibilidade das obrigações terem sido assumidas antes ou 
depois de 30/04/12. 
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Neste ponto, vale destacar que, conforme apontado no item 3.3.1 deste relatório, foi 

verificada divergência no saldo de restos a pagar entre os valores evidenciados no 
Balanço Patrimonial, no Demonstrativo da Dívida Flutuante e na Relação de restos a 
pagar. Entretanto, para a apuração do cumprimento do limite foi utilizada a relação dos 

restos a pagar encaminhada pelo jurisdicionado (Anexo 1), uma vez que este 
documento é o único que demonstra a inscrição de restos a pagar por fonte de recurso, 
informação esta essencial para a aferição do limite.  

Com base na planilha (Apêndice 3, do RTC), constata-se que, em 31/12/12, houve 
insuficiência de caixa , após compensação com recursos não vinculados, no montante 
de R$334.054,11 (trezentos e trinta e quatro mil, cinquenta e quatro reais e onze 

centavos), para saldar obrigações de despesas vinculadas à “saúde - recursos próprios”,  
“educação - recursos próprios” e “demais despesas vinculadas”. 

Registra-se que, por força do art. 8º, § único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 

superávit de disponibilidade dos recursos do SUS, dos recursos próprios e do FNDE 
vinculados à Educação e de demais vínculos (convênios) não podem ser utilizados para 
suportar a insuficiência financeira verificada, em função da destinação específica.  

Nesse sentido, conclui-se pela inexistência de suficiente disponibilidade de caixa, para o 
cumprimento das obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do 
mandato encerrado em 31/12/12, vinculada à “saúde  - recursos próprios” 

(R$84.831,97), “educação – recursos próprios” (R$ 132.946,63) e à “demais 
despesas vinculadas” (R$ 190.411,83). Em consequência, resta inobservado o art. 42 
da Lei Complementar 101/00 (LRF). 

Vale acrescentar que o descumprimento do art. 42 da Lei Complementar 101/00 pode 
configurar a hipótese prevista no art. 359-C do Decreto-Lei 2.848/40 e o art. 5º, III da Lei 
10.028/2000, sujeitando o responsável às sanções legalmente previstas. 

Consoante despacho às folhas 1.707, foi decretada a revelia do Senhor João Alberto 
Fachin. Assim, para este indicativo de irregularidade, não se constatou defesa escrita 
contestando os apontamentos da peça inicial. 

De acordo com o RTC 319/2015, foi verificado descumprimento da vedação imposto aos 
dois últimos quadrimestres do mandato dos chefes de Poder. Esta situação viola o 
comando gravado no artigo 42 da Lei Complementar 101/2000. 

Assim sendo, vimos, ratificando o entendimento da peça exordial, opinar pela 
manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 3.6 do RTC 319/2015. 

 

III - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, perfilho do mesmo entendimento exposto nos fundamentos e 

conclusões alcançados pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte 

integrante do presente voto. 

 

Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão 

que submeto à sua consideração. 

 

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Conselheiro em Substituição 
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1. PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo, RESOLVEM os Srs. 

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em 

Sessão na 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 

 

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Rio Novo Do 

Sul a REJEIÇÃO DAS CONTAS de responsabilidade da Sr João Alberto Fachin, 

Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, exercício de 2012, nos termos do art. 80, 

inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso III do Regimento 

Interno. 

1.2. Diante da materialização da hipótese prevista no art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º 

da Lei nº 10.028/2000 e com fulcro no art. 134, III e §2º c/c art. 281, ambos do 

Regimento Interno, DETERMINAR a formação de autos apartados, com reprodução 

de todas as peças da Prestação de Contas objeto do TC 3103/2013. 

1.3. DETERMINAR ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue 

amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de 

contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Parecer Prévio, na 

forma inscrita no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

1.4. ARQUIVAR, trânsito em julgado e expedido o Parecer Prévio. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 04/10/2017 - 34ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

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

Augusto Taufner. 

4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (relator). 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  
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CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Relator 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das Sessões 

 

                                                 
i
 III - na esfera municipal: 

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;  

b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 

ii
 Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao 

final de cada quadrimestre. 
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