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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – 

CONTAS DE GOVERNO – PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AFONSO CLÁUDIO – EXERCÍCIO DE 2017 – PARECER 

PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS – NÃO 

RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 

PREVIDENCIÁRIAS – DETERMINAÇÃO – 

RECOMENDAÇÃO – CIÊNCIA – ARQUIVAMENTO. 

 

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN: 

 

I  RELATÓRIO 

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

Afonso Cláudio, sob a responsabilidade do senhor Edélio Francisco Guedes, referente ao 

exercício de 2017. 

No Relatório Técnico 00653/2018-2 (peça 51) a área técnica apontou indícios de 

irregularidades, reproduzidos na Instrução Técnica Inicial (ITI) 00772/2018-8 (peça 52) e 

na Decisão Segex 00738/2018-1 (peça 53) que embasou a citação do responsável. 

Em atenção ao Termo de Citação 01320/2018-1 (peça 54), o gestor encaminhou os 

documentos e justificativas (peças 57/82), as quais foram devidamente analisadas pelo 

Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE), que elaborou a Instrução 
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Técnica Conclusiva (ITC) 00958/2019-1 (peça 85), opinando pela emissão de parecer 

prévio pela rejeição das contas, nos seguintes termos: 

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

A presente análise pautou-se no exame de todos os documentos anexos à defesa, 

concluindo-se por não conter nos autos justificativas e documentos suficientes para 
afastar todos os indicativos de irregularidade constantes na ITI 772/2018, restando 
mantidos os seguintes itens: 

2.2 VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NÃO CONSTAM 
EM CONTA BANCÁRIA (item 4.3.2.1 do RT 653/2018) 

Base Legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei Estadual 
10720/2017. 

2.4 NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 

PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (item 6.2 do 
RT 653/2018) 

Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade 

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior 
a seguinte proposta de encaminhamento: 

1. Emitir parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal de Afonso Cláudio, 
recomendando a REJEIÇÃO das contas do Sr. Edélio Francisco Guedes, Prefeito 
Municipal durante o exercício de 2017, conforme dispõem o inciso III, art. 132, do 
Regimento Interno e o inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.  

2. Recomendar ao gestor responsável que sejam observados os parâmetros 
indicados nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da 
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções nos demonstrativos 

gerados a partir sistema CidadES, concorrendo para que evidenciem a real 
situação da unidade gestora. 

3. Determinar que o responsável realize a avaliação atuarial e o reconhecimento 

da provisão matemática previdenciária no passivo exigível, de acordo com as 
normas previdenciárias e contábeis vigentes, informando, na próxima prestação de 
contas, as medidas adotadas em notas explicativas. 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o 

procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer nº 01167/2019-1 (peça 89) 

e manifestou-se de acordo com a área técnica. 

Tendo os autos integrado a pauta da 13ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, em 08 de 

maio de 2019, a defesa apresentou, em sede de sustentação oral, argumentos no intuito 
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de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas 00087/2019-3 

(peça 97) e documentos de defesa oral (Memorial 00070/2019-8 – peça 96). 

Foram, então, os autos encaminhados ao NCE para análise dos esclarecimentos 

prestados na sustentação oral. Por sua vez, a Manifestação Técnica 05905/2019-9 (peça 

99) concluiu que as argumentações apresentadas na defesa oral, sob o ponto de vista 

contábil, se caracterizaram como suficientes para afastar a irregularidade disposta no item 

4.3.2.1 do Relatório Técnico 00653/2018-2 (peça 51), entretanto, não foi suficiente para 

elidir a irregularidade constante no item 6.2 do referido relatório contábil, mantendo-a, 

todavia, no campo da ressalva: 

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Nesta manifestação técnica de defesa foram analisados os argumentos  

apresentados em sede de sustentação oral e mantido irregular o item 6.2 do RT 
653/2018, porém passível de ressalva e determinação. 

Sendo assim, opina-se no sentido de que esta Corte de Contas emita Parecer 

Prévio, dirigido à Câmara Municipal de Afonso Cláudio, recomendando a 
APROVAÇÃO COM RESSALVA da prestação de contas anual , de 
responsabilidade do Senhor Edélio Francisco Guedes, Prefeito Municipal durante 

o exercício de 2017, na forma do art. 80 da Lei Complementar 621/2012. 

Por oportuno, sugere-se determinar ao atual gestor do município: 

- Que realize a avaliação atuarial e o reconhecimento da provisão matemática 

previdenciária no passivo exigível, de acordo com as normas previdenciárias e 
contábeis vigentes. 

Em nova manifestação do Ministério Público de Contas, o procurador Heron Carlos Gomes 

de Oliveira elaborou o parecer nº 02487/2019-8 (peça 103) ratificando o Parecer do 

Ministério Público de Contas 01167/2019-1 (peça 89), no sentido de emitir parecer prévio 

pela rejeição das contas. 

II FUNDAMENTOS 

Examinando os autos, verifico que se encontra devidamente instruído, portanto, apto à 

apreciação de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais. 

Passo a fundamentar o conceito de parecer prévio e a inclusão do relatório técnico, com 

vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio, que subsidiará o julgamento da 

prestação de contas anual do prefeito pelo Poder Legislativo municipal. 
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II.1 PARECER PRÉVIO - CONCEITO 

A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 dispõe no art. 31, §1º, que a fiscalização 

do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei; e que o 

controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas 

dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, 

onde houver.  

O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve 

anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da 

Câmara Municipal. O ordenamento jurídico brasileiro conferiu admirável importância ao 

parecer prévio sobre as contas anuais de prefeito, pois o quórum de dois terços é superior 

ao de três quintos exigidos para a aprovação de emendas à Constituição, concedendo um 

elevado status constitucional à emissão de tais pareceres. (ANDRADA, Antônio Carlos 

Doogal de; BARROS, Laura Correa de. Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais. 

Belo Horizonte: v. 77, nº 4, ano XXVIII, 2010. Disponível em: < 

http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/RetornaRevista/442>). 

Essa regra constitucional é cristalina ao determinar que não há o julgamento, pelo Poder 

Legislativo, das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sem antes haver a 

opinião especializada do respectivo Tribunal de Contas por meio da emissão do parecer 

prévio. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal – STF analisou a 

matéria através da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 3.077 e asseverou que o 

parecer é prévio e indispensável ao julgamento. (Ministra relatora: Cármen Lúcia, julgada 

em 16 de novembro de 2016, informativo 847): 

O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta 

ajuizada em face de dispositivos da Constituição do Estado de Sergipe que 
dispõem sobre as competências do Tribunal de Contas estadual [...]. Relativamente 
à expressão contida na parte final do inciso XII do art. 68, que permite que as 

Câmaras Legislativas apreciem as contas anuais prestadas pelos prefeitos, 
independentemente do parecer do Tribunal de Contas do Estado, caso este não o 
ofereça em 180 dias a contar do respectivo recebimento, o Colegiado vislumbrou 

ofensa ao art. 31, §2º, da Constituição Federal. Asseverou, no ponto, que o 
parecer prévio a ser emitido pela Corte de Contas seria imprescindível, 
somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da 

Câmara Municipal. (g.n.) 
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Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 

do Maranhão e professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do Maranhão – 

UFMA, o dever de prestar contas anuais é da pessoa física do prefei to. (FURTADO, José 

de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de Governo e contas de 

gestão. Revista do Tribunal de Contas da União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p. 63).  

Nesse caso, o prefeito age em nome próprio, e não em nome do município. É uma 

obrigação personalíssima que só o devedor pode efetivar, e a omissão é tão grave que, 

quando as contas não forem prestadas devidamente, na forma da lei, poderá ensejar 

intervenção do estado em seus municípios, conforme art. 35, II da CF/1988.  

Além disso, o art. 1º, VI, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 diz 

que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do 

Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, 

deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de 

Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do estado indicar, nos prazos e condições 

estabelecidos.  

No mesmo preceito, o crime de não prestar contas é punido com a pena de detenção de 

três meses a três anos, e a condenação definitiva acarreta a perda de cargo e a 

inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo 

ou de nomeação. 

Nessa ótica também, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo constitui 

ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração 

Pública, conforme art. 11, VI, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Os arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 prescrevem que são 

instrumentos de transparência da gestão fiscal, dentre outros, a ampla divulgação das 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio, os quais ficarão disponíveis, durante 

todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua 

elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.  
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Como se extrai dos exemplos acima, o ordenamento jurídico brasileiro fornece uma 

relevante estatura ao ato de prestar contas do Chefe do Executivo. Então o que de fato 

seria a prestação anual de Contas de Governo?  

A primeira distinção – entre a emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas e o 

julgamento dos responsáveis por recursos públicos – foi matéria analisada pelo Supremo 

Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 849 MT (Ministro relator: 

Sepúlveda Pertence, julgada em 11 de fevereiro de 1999 e publicada em 23 de abril de 

1999). Segue sua ementa.  

[...] 

É clara a distinção entre a do art. 71, I – de apreciar e emitir Parecer Prévio sobre 

as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do 
art. 71, II – de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre 
eles os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.   II. A diversidade 

entre as duas competências, além de manifesta, é tradicional, sempre restrita a 
competência do Poder Legislativo para o julgamento das contas gerais da 
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de Parecer Prévio do 

Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe 
do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, 
mas como responsável geral pela execução orçamentária : 

Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ no Recurso Ordinário de 

Mandado de Segurança – ROMS no 11.060 GO (Ministra relatora: Laurita Vaz, julgado em 

25 de junho de 2002): 

[...] 

O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do Executivo  é diverso 

do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. As 
primeiras demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa 
(União, estados, DF e municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos 

planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de 
endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no 
ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam -

se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se 
submetem ao parecer prévio do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo 
Parlamento (art. 71, 1 cic. 49, IX da CF/88). (g.n.) 

Outra valiosa contribuição sobre o tema é fornecida por Caldas Furtado quando sugere 

alguns parâmetros para o exame das contas de Governo feitos pelos tribunais de contas e 

julgamento exercido pelos vereadores (FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes 
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de contas públicas: contas de Governo e contas de gestão. Revista do Tribunal de Contas 

da União. Ano 35, nº 109. Brasília: 2007, p.70): 

Tratando-se de exame de contas de Governo o que deve ser focalizado não são 
os atos administrativos vistos isoladamente , mas a conduta do administrador no 

exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle 
das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO 
e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e 

aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as 
formalidades legais em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das 
ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, 

que se reflete no resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. (g.n.) 

Nesse dever constitucional, o prefeito não as presta unicamente como chefe de um dos 

Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária. Portanto, tais contas 

devem ser examinadas pelos tribunais de contas com foco na conduta do Chefe do 

Executivo no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e 

controle das políticas públicas idealizadas na concepção do PPA, da LDO e da LOA.  

Na mesma linha interpretativa seguiu o TCEES quando editou a Instrução Normativa TC 

Nº 43, de 5 de dezembro de 2017. A referida instrução define em seu art. 3º, “c”, III, as 

Contas de Governo como um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, expressando os 

resultados da atuação governamental, submetido ao TCEES para avaliação da gestão 

política do chefe do Poder Executivo e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o 

julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo.  

O parecer prévio, portanto, deve avaliar o cumprir do orçamento, dos planos de Governo, 

dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos 

gastos mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com 

pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos balanços gerais, definidos na Lei no 4.320, de 17 

de março de 1964. 

Alinhando-se à CF/1988, o art. 29 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de 

outubro de 1989 dispõe que a fiscalização financeira e orçamentária do município será 

exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle 

interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei.  
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A Constituição estadual estabelece, ainda, no art. 71, II, que 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 emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, 

em até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.  

O art. 1º, III da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 determina que ao 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do estado e 

dos municípios, compete apreciar as contas prestadas anualmente pelos prefeitos, com a 

emissão de parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses a contar do seu 

recebimento.  

A Lei Orgânica 621/2012, dispõe, ainda, em seu art. 80, I, II e III, que o parecer prévio 

sobre as contas de Governo poderá ser pela: aprovação das contas; aprovação das contas 

com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de 

natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações 

serão objeto de monitoramento pelo Tribunal; ou pela rejeição das contas, quando 

comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. 

II.2 RELATÓRIO TÉCNICO 00653/2018-2 

A Prestação de Contas Anual reflete a atuação do chefe do Poder Executivo municipal, no 

exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das 

políticas públicas, em respeito aos programas, projetos e atividades estabelecidos pelos 

instrumentos de planejamento aprovados pelo Legislativo municipal, quais sejam: o Plano 

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; bem como, em 

respeito às diretrizes e metas fiscais estabelecidas e às disposições constitucionais e 

legais aplicáveis.  

As contas consolidadas foram objeto de análise pelo Núcleo de Controle Externo de 

Contabilidade e Economia, com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio que 

subsidiará o julgamento da prestação de contas anual do prefeito, pelo Poder Legislativo 

municipal. 
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Considerando o resultado da análise do processo sob apreciação, tem-se a evidenciar o 

que segue: 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 20D1F-A11FA-E041E



   PARECER PRÉVIO TC-72/2019 

lc/mm 
 
 

 

 

II.3  MÉRITO 

II.3.1 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de recurso sem lastro financeiro 

(Item 4.1.1 do RT 653/2018 e 2.1 da ITC 958/2019) 

Base legal: artigo 167, V, da Constituição Federal de 1988 e artigo 43 da Lei Federal 

4.320/1964. 

Ratifico o posicionamento da área técnica para afastar este indicativo de irregularidade, 

nos moldes da fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 00958/2019-1 

(peça 85), abaixo transcrita: 

TEXTO DO RT 

Compulsando os documentos enviados a este Tribunal de Contas, 
especificamente o arquivo DEMCAD (Demonstrativo dos Créditos 
Adicionais), verificou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares 

e especiais com base na lei municipal 2.196/2016 totalizando R$ 
24.944.034,29 (vinte e quatro milhões novecentos e quarenta e quatro mil 
trinta e quatro reais e vinte e nove centavos), sendo que deste total, R$ 

986.200,00 (novecentos e oitenta e seis mil e duzentos reais) tiveram como 
fonte de recurso o excesso de arrecadação. 

Ocorre que conforme apontado neste RT, a receita arrecadada foi cerca de 

3,5 milhões de reais abaixo da receita prevista, comprovando, assim, que 
não houve excesso de arrecadação no período. 
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Assim, verifica-se que a fonte de recurso “excesso de arrecadação”, utilizada 
para a abertura de créditos adicionais, não possuía lastro financeiro 
suficiente. Nesse sentido, sugere-se citar o gestor para os esclarecimentos 

devidos. 

JUSTIFICATIVAS 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE 

Das argumentações e documentação apresentada pelo defendente, verifica-se que 

os créditos suplementares abertos, no montante de R$ 986.200,00, se originam de 
recursos de convênio, firmado com o Ministério das Cidades/União.  

Constam das Peças Complementares 3473/2019-8, 3474/2019-2 e 3475/2019-7, 

cópias dos termos de convênio firmados pelo município e Decreto 277/2017, 
respectivamente, corroborando as alegações do gestor. 

Depreende-se, assim, que houve um equívoco na indicação da fonte de recurso no 

DEMCAD – Demonstrativo dos Créditos Adicionais, o qual indicou a fonte “excesso 
de arrecadação”, culminando na divergência questionada.  
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Observa-se, ainda, que não houve execução de despesa proveniente dos recursos 
de convênio, uma vez que os mesmos não foram creditados no exercício, o que 
levou à anulação dos pré-empenhos respectivos, conforme afirma o gestor. 

Ante todo o exposto, sugere-se o afastamento do indicativo de irregularidade 
apontado, bem como recomendar ao gestor responsável que sejam observados os 
parâmetros indicados nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do 

envio da próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções nos 
demonstrativos gerados a partir do sistema CidadES, concorrendo para que 
evidenciem a real situação do município. 

II.3.2 Valores recebidos a título de compensação financeira pela exploração de 

petróleo e gás natural não constam em conta bancária (Item 4.3.2.1 do RT 653/2018 e 

2.2 da ITC 958/2018). 

Base legal: artigo 8º da Lei Federal 7.990/89 e artigo 2º da Lei Estadual 10720/2017. 

Observo que esta irregularidade é o único ponto divergente entre a área técnica 

(Manifestação Técnica 05905/2019-9 – peça 99) e o Ministério Público de Contas (Parecer 

02487/2019-8 – peça 103). 

O presente indicativo de irregularidade versa sobre os valores recebidos a título de 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural que não constam em 

conta bancária, conforme apontamento no Relatório Técnico 00653/2018-2 (peça 51). 

Ocorre que após a sustentação oral, a defesa apresentou documentos que demonstraram 

a movimentação dos recursos de royalties de petróleo nas fontes 604 e 605. A área 

técnica, por sua vez, após análise da documentação, verificou que os valores registrados 

na contabilidade são consistentes com os apresentados nos extratos bancários das contas 

vinculadas, conforme tabela que reproduzo: 

  

Diante dos fatos, a área técnica sugeriu o afastamento do indicativo de irregularidade.  

Por seu turno, o Ministério Público de Contas, em novo parecer, da lavra do procurador 

Heron Carlos Gomes de Oliveira, ressaltou que a defesa oral não trouxe elementos aptos 
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a ensejar uma mudança de entendimento, ratificando, apenas, o Parecer do Ministério 

Público de Contas 01167/2019-1 (peça 89), que havia encampado a Instrução Técnica 

Conclusiva 00958/2019-1 (peça 85). 

No caso em tela, ratifico o posicionamento da área técnica para afastar este indicativo de 

irregularidade, nos moldes da fundamentação exarada na Manifestação Técnica 

05905/2019-9 (peça 99), abaixo transcrita: 

[...] 

Destacou-se, na ITC 958/2019-1: 

TEXTO DO RT 

Observou-se, do Anexo ao Balanço Patrimonial, que a fonte de recursos 604 

– Royalties do Petróleo, iniciou o exercício com superávit financeiro de R$ 
1.971.895,60 (um milhão novecentos e setenta e um mil oitocentos e noventa 
e cinco reais e sessenta centavos), e encerrou o exercício sem saldo (R$ 

0,00). 

Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se que foram recebidos 
no exercício R$ 33.520,31 (trinta e três mil quinhentos e vinte reais e trinta e 

um centavos) e gastos R$ 0,00 (zero real). 

Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, o saldo final da respectiva 
conta é incompatível com o saldo final do exercício. Ao se efetuar os cálculos 

das movimentações do período, observou-se os seguintes resultados: 

 
Da análise das informações acima transcritas, conclui-se que a fonte de 
recursos nº 604 deveria apresentar um saldo em conta bancária próximo a 

R$ 2.005.415,91 (dois milhões cinco mil quatrocentos e quinze reais e 
noventa e um centavos). 

Contudo, da análise do TVDISP consolidado não foi encontrado nenhum 

saldo relativo à conta em análise. Portanto, há indícios de transferência 
financeira ocorrida da conta de royalties para as demais contas do município.  

No mesmo sentido, a fonte de recursos 605 – Royalties do Petróleo 

Estadual, iniciou e encerrou o exercício financeiro com superávit de R$ 
6.987.101,57 (seis milhões novecentos e oitenta e sete mil cento e um reais 
e cinquenta e sete centavos) e R$ 212.605,67 (duzentos e doze mil 

seiscentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) respect ivamente. 

Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se que foram recebidos 
no exercício R$ 2.864.845,24 (dois milhões oitocentos e sessenta e quatro 

mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e gastos 
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R$ 961.246,06 (novecentos e sessenta e um mil duzentos e quarenta e seis 
reais e seis centavos). 

Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, o saldo final da respectiva 

conta não é compatível com o saldo final do exercício. Ao se efetuar os 
cálculos das movimentações do período, observou-se os seguintes 
resultados: 

 

Da análise das informações acima transcritas, conclui-se que a fonte de 
recursos nº 605 deveria apresentar um saldo em conta bancária próximo a 

R$ 7.617.673,82 (sete milhões seiscentos e dezessete mil seiscentos e 
setenta e três reais e oitenta e dois centavos). 

Contudo, só consta do TVDISP consolidado o montante de R$ 212.605,67 

(duzentos e doze mil seiscentos e cinco reais e sessenta e sete centavos). 
Portanto, há indícios de transferência financeira ocorrida da conta de 
royalties para as demais contas do município. 

Por todo o exposto, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar as 
justificativas que julgar necessárias, acompanhadas de documentos de 
prova, alertando-a que os recursos de royalties utilizados em fim vedado são 

passíveis de devolução à conta com recursos próprios. 

 

JUSTIFICATIVAS 
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ANÁLISE 

Das argumentações e documentos apresentados, depreende-se que os saldos 

advindos do exercício anterior (2016), em ambas as fontes de recursos dos 
royalties (604 e 605), não representavam a real situação do município, razão pela 
qual o gestor afirma ter procedido lançamentos de ajustes ao final do exercício de 

2017. Além disso, esclarece o gestor que: 

Quanto aos recursos provenientes de Royalties do Petróleo, estes foram 
creditados na conta bancária nº. 8.535-9 (Fundo Especial da União) aberta 

no Banco do Brasil S/A, no montante de R$ 2.228.477,27 classificados 
contabilmente no código da receita sob o nº. 17212240000, vinculados 
erroneamente na fonte de recursos 1000 (Recursos Ordinários), de modo 

que o saldo do superávit financeiro registrado no Balanço Patrimonial na 
fonte 604 (Royalties do Petróleo) em 31/12/2017 evidencia saldo R$ 0,00.  

Verifica-se do Fluxo de Caixa, anexado à defesa (Peça Complementar 3480/2019-

8), que o saldo da fonte 604 – Royalties do Petróleo (União), iniciou o exercício 
com R$1.126,78 (Conta Banco do Brasil 8.535-9) e encerrou com R$ 168.059,02. 
Já o saldo da fonte 605 – Royalties do Petróleo Estadual, iniciou o exercício com 

R$102.949,69 (Conta Banestes 11.668.712) e encerrou com R$ 212.605,67.  

Constam das Peças Complementares 3481/2019-2 e 3482/2019-7, print das telas 
de lançamentos de ajustes realizados nas contas em questão e Listagem de 

Arrecadações de Receitas (Peças Complementares 3483/2019-1 e 3484/2019-6). 
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Nota-se que o controle por fonte de recursos do município é frágil, gerando a 
incompatibilidade entre os demonstrativos contábeis e controles financeiros, 
apontado na inicial. 

Considerando os saldos registrados no Fluxo de Caixa Contábil como “corretos” e, 
de acordo com as demais informações extraídas da defesa, tem-se: 

 

Insta ressaltar que a defesa não esclarece a composição do ajuste de R$ 

8.332.368,15, realizado na fonte 605, tampouco indica onde foram aplicados  os 
valores recebidos na função 604, durante o exercício de 2017, mantendo-se a 
incompatibilidade apurada inicialmente. 

Cabe relembrar o que ensejou o apontamento em questão, qual seja “valores 
recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás 
natural não constam em conta bancária”. Ou seja, ao somar os recursos advindos 

do exercício anterior aos recebidos no exercício, deduzindo-se as despesas 
realizadas no exercício e restos a pagar da fonte pagos no exercício, apura-se um 
acréscimo de saldo nas fontes ao final de 2017. Entretanto, o total de recursos em 

conta bancária diminuiu, estando, portanto, incompatível com os registros 
contábeis.  

Frisa-se que o Balancete Orçamentário da Despesa e o Demonstrativo de Restos a 

Pagar registram despesas apenas na fonte 605. Em contrapartida, diante do saldo 
final em conta bancária confrontado ao montante de recursos de royalties recebidos 
na fonte 604, há indícios de utilização em outras fontes. Tal prática impossibilita 

verificar se tais recursos estão sendo aplicados de acordo com a norma 
estabelecida. 

O cerne deste ponto de controle consiste na verificação da observância à vedação 

contida no art. 8º da Lei Federal 7.990/89, c/c com art. 2º da Lei Estadual 
10.720/2017: 

Lei Federal 7.990/89, Art. 8º O pagamento das compensações financeiras 

previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, 
do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente, 
diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos 

da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês 
subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do 
Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção 

monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em 
pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal. [grifo nosso] 

Lei Estadual 10.720/2017, Art. 2º Fica vedada a utilização desses recursos 

financeiros para pagamento de dívidas e remuneração do quadro 
permanente de pessoal e comissionados. 

Por todo o exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade, uma vez que 

não foi possível identificar a destinação dos recursos de royalties e que sua 
movimentação não se deu unicamente em conta vinculada, conforme informado 
pelo próprio gestor, comprometendo a transparência e contrariando as boas 

práticas de controle. 

Por ocasião da sustentação oral, o defendente apresentou esclarecimentos, 
conforme notas taquigráficas, abaixo transcritas: 
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(...) 

O item 4.3.2.1 trata da questão dos valores recebidos a título de 
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural não 

constam em conta bancária. O quê que realmente aconteceu em 2017? Foi 
identificado por meio de análise por parte deste Tribunal de Contas que os 
saldos finais por fonte de recurso em 2016 não estavam condizentes com os 

mesmos valores iniciados em 2017. O que realmente aconteceu nesse 
período? Houve um valor desordenado nas fontes de recursos. O ano no 
demonstrativo do Superávit e déficit financeiro do balanço patrimonial 

apresentava-se um valor de R$ 1.971.895,60 como fonte de recurso do 
Royalties Federais, isso no final de 2016 automaticamente iniciando 2017. 
Esses valores, realmente, estavam desordenados, não condizendo com a 

realidade dos valores na fonte de recurso. O valor real que deveria iniciar em 
2017 seria de R$ 30.126,78 e não R$ 1.971.895,60, porque os valores 
realmente estavam desordenados com relação à fonte de recurso. Em 2017, 

houve a arrecadação desses recursos na conta Royalties do Petróleo 
Federal, independentemente de qual fonte esses recursos foram 
classificados. Há conta e lei específica para a finalidade desses recursos, 

seja na origem ou na aplicação desses recursos. Então, independentemente 
de qual fonte estavam classificados, esses recursos passaram pela fonte que 
era devida, tanto na parte de receita quanto na parte de despesas. Então, 

houve toda a movimentação nessas contas, inclusive anexamos junto todo 
esse processo demonstrando a relação de receita e despesa com histórico, 
inclusive, mostrando que realmente foram aplicados esses recursos. Houve 

também os rendimentos financeiros que estão demonstrados nessas contas; 
toda a despesa orçamentária; é demonstrada nesse relatório também a 
despesa extra orçamentária; foi colocado no relatório técnico se houve ou 

não transferência desses recursos para outras contas; nesse relatório que 
estamos demonstrando não demonstra na conta Royalties do Petróleo 
transferência para qualquer outro tipo de conta. Chegou-se ao final de 2017 

com saldo de R$ 168.000,00. Este valor, se for comparado com o relatório do 
superávit/déficit financeiro do balanço patrimonial, ele não estará evidenciado 
lá. Porque, como disse anteriormente, esses valores estavam desordenados. 

Nas fontes de recurso, esses valores de R$ 168.000,00 que está na conta 
Royalties do Petróleo Federal, que é demonstrado por extrato bancário, é 
demostrado pelo fluxo de caixa; está no demonstrativo superávit financeiro 

vinculado à fonte recurso ordinário, que é a Fonte 1000 e não a Fonte 604, 
que seria o Royalties Federal devido a esses desajustes das fontes de 
recursos. Entretanto, em 2017 houve vários lançamentos de ajustes que 

acertaram o saldo com relação ao Royalties Estadual, que falarei em 
seguida, porém o Federal continuou com o valor vinculado dentro da fonte de 
recursos ordinários. Então, iniciamos com R$ 30.000,00 na fonte de recurso 

Royalties do Petróleo Federal e não R$ 1.971.000,00 que consta no 
demonstrativo superávit. Houve uma arrecadação de R$ 2.228.477,27. 
Nessa mesma conta do Royalties entrou recurso do FEB de R$ 222.756,41; 

houve um rendimento financeiro de R$ 7.635,48 e dentro dessa 
movimentação, dessa conta, aparece a despesa orçamentária no valor de R$ 
2.288.249,10 e uma despesa extra orçamentária de R$ 3.687,82, fechando 

em 2017 R$ 168.059,02 que pode ser evidenciado no extrato bancário e no 
fluxo de caixa – esses valores podem ser comprovados nesses documentos 
que estão anexos ao processo. Então é essa a situação do Royalties do 

Petróleo Federal: iniciou com saldo de R$ 1.971.000,00, que é irreal devido 
ao fato de as fontes estarem totalmente desajustadas. Porém, em 2017, foi 
feito os lançamentos de ajustes somente acertados no Royalties Estadual, e 

o Federal ainda continuou fechando o exercício com o saldo que não condiz 
com a Fonte de Recurso 604 porque ele está vinculado à Fonte 1000 que é 
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recurso ordinário. Então é essa a situação dos recursos dos Royalties 
Federal. Porém o relatório técnico cita também a questão do Royalties 
Estadual. Este, na mesma característica do Federal, porém sofreu alterações 

de lançamentos em 2017 e chegou ao final deste ano com saldo na fonte 
demonstrado no Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial idêntico ao 
resultado que está no extrato bancário, inclusive no fluxo de caixa. Passarei 

para os senhores os valores que movimentaram essa conta do Royalties 
Estadual, conta nº 11.668.712: iniciou-se 2017 com um saldo de R$ 
102.949,69, teve uma receita de R$ 1.557.862,25; rendimento financeiro de 

R$ 33.520,31; despesa orçamentária de R$ 602.101,47 e extra orçamentária 
de R$ 383.031,00 - aqui houve transferência para outra conta bancária, coisa 
que não aconteceu com o Royalties Federal aconteceu com o Royalties 

Estadual. Houve uma transferência financeira da conta Royalties Estadual 
para o Fundo Municipal de Saúde - condicionalmente é legal fazer essa 
transferência para que sejam aplicados os recursos dos Royalties em ações 

públicas de saúde. Foi feito essa transferência de R$ 879.250,80, fechando 
2017 o saldo de R$ 212.605,67 – saldo que está demonstrado no 
Demonstrativo Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial, no extrato 

bancário e pode ser comprovado no fluxo de caixa também. Com isso 
demonstra a aplicação legal dos recursos, independentemente de eles terem 
classificado em fontes erradas contabilmente. Com os ajustes em 2017, o 

Royalty Estadual acertou esse valor, no entanto, o Royalties Federal 
continuou vinculado à Fonte 1000, mas não trouxe nenhuma 
descaracterização da aplicação dos recursos. Os recursos foram aplicados 

devidamente, isso é demonstrado pelas contas bancárias, porque nas contas 
passam todas as receitas, que é a origem, e passa todas as despesas, que 
são as aplicações. Não está de uma forma bem transparente demonstrado 

que os recursos foram devidamente aplicados. O resultado final desses 
valores não baterem com os demonstrativos contábeis foi a desordem das 
fontes que já estavam vindo desde exercícios anteriores a 2016. Em 2017 

procuramos fazer alguns ajustes e conseguimos fazer. Em 2018 fizemos 
outros ajustes para acertar que, posteriormente, em 2019 isso estará 
totalmente corrigido. Então, essa é a situação com relação aos Royalties 

Federal e Estadual. Importante lembrar, independentemente do resultado do 
demonstrativo do superávit financeiro e déficit financeiro do Balanço 
Patrimonial, o resultado dessa destinação dos recursos fecha com os valores 

do ativo menos o passivo, que é o que a legislação exige e determina. 
Independentemente da desordem das fontes esse resultado final fecha entre 
o resultado do ativo financeiro menos o passivo financeiro. Então, 

contabilmente, os valores fecham com as demonstrações contábeis. 
Infelizmente, pela desordem das fontes ficou não dando uma transparência 
muito clara com relação ao valor de cada fonte ao saldo de cada conta, mas 

o resultado final fecha. Outro ponto, com relação ao Royalties Estadual, há a 
Lei Estadual nº 10.720/2017, que poderia se gastar 60% dos gastos de 
Royalties com despesa de custeio e restante de investimento, com exceção 

de despesas gastas com pessoal e amortização. O município de Afonso 
Cláudio aplicou devidamente esses recursos dentro dos percentuais que a 
Lei determina. Do total arrecadado de R$ 1.557,00, que é do Royalties 

Estadual, foi aplicado em despesas de custeio 33,99% e 4,66% em despesa 
de capital. Então os recursos foram aplicados devidamente, conforme 
determina a legislação. E todos os demonstrativos contábeis que estamos 

anexando ao processo estará demonstrando de forma bem clara e 
transparente todos os recursos, seja na origem ou na aplicação, eles 
passaram pela conta devida, que é a conta dos Royalties, 

independentemente de qual fonte ele esteja classificado. Lembrando, mais 
uma vez, que essas fontes foram corrigidas, uma parte em 2017, em 2018 e, 
agora, em 2019 estarão todas condizentes com os demonstrativos contábeis, 
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sejam ele contábil ou financeiro. Essa é a situação dos Royalties Federal e 
Estadual, porém são dois itens que citados como irregularidades no relatório 
técnico. 

Na documentação protocolizada pelo gestor responsável na data da sustentação 
oral, consta ainda um memorial de defesa com os seguintes esclarecimentos:  

Ao final do exercício de 2016 as fontes 604 e 605 a' presentaram valores de 

Superávit Financeiro que não condiziam com a realidade que os extratos 
bancários apresentavam naquele momento. Com a finalidade de apresentar 
valores reais a realidade do Município de Afonso Claudio, foi realizado, ao 

fim do Exercício de 2017, vários lançamentos contábeis ajustando o valor do 
Superávit apurado no fim de 2017, com o valor existente no Fluxo de Caixa 
do Município, para que se iniciasse 2018 com os valores corretos tanto 

financeiro como contábil, haja vista que essas informações impactam 
diretamente no dia a dia do município, uma vez que o Superávit pode ser 
usado como fonte de recurso na abertura de Creditos suplementares ou 

especiais, de acordo com o artigo 43 da Lei 4.320/64. 

Os recursos provenientes de Royalties do Petróleo Federal (604) foram 
creditados na conta bancária nº. 8.535-9 (Fundo Especial da União), aberta 

no Banco do Brasil S/A, no montante de R$ 2.228.477,27 classificados 
contabilmente no código da receita sob o nº. 17212240000, vinculados 
erroneamente na fonte de recursos 1000 (Recursos Ordinários), de modo 

que o saldo do superávit financeiro registrado no Balanço Patrimonial na 
fonte 604 (Royalties do Petróleo) em 31/12/2017 evidencia saldo de R$ 0,00.  

O valor constante no balancete da receita orçamentária no valor de R$ 

33.520,31, refere-se a recursos de aplicação financeira provenientes dos 
recursos recebidos dos Royalties do Petróleo Estadual, também classificado 
de maneira equivocada na fonte 604 (Royalties do Petróleo) quando deveria 

ter sido classificado na fonte de recursos 605 (Royalties do Petróleo 
Estadual). 

Após toda movimentação financeira realizada na conta bancária nº. 8.535-9 

referente aos recursos recebidos dos Royalties do Petróleo Federal, apurou-
se ao final do exercício um valor de saldo bancário de R$ 168.059,02, que 
devido a classificação equivocada no cadastro da Receita Orçamentária por 

fonte ficou registrado na fonte 1000 e não na fonte 604. 

Em relação aos recursos de Royalties do Petróleo Estadual, foi recebido 
durante o exercício de 2017 um montante de R$ 1.557.872,25, e ao final do 

exercício de 2017 foram realizados diversos lançamentos contábeis com o 
intuito de ajustar o valor do Superávit Financeiro com a real situação 
financeira existente no· Fluxo de Caixa do Município, para que se iniciasse o 

exercício de 2018 com os valores corretos. 

Dentre as diversas fontes que foram feitos os acertos, a fonte 605 (Royalties 
do Petróleo Estadual) recebeu lançamentos de ajustes contábeis.  

Após toda movimentação financeira realizada na conta bancária nº. 
11.668.712 referente os recursos recebidos dos Royalties do Petróleo 
Estadual, apurou-se ao final do exercício um valor de saldo bancário de R$ 

212.605,67. 

Em anexo a este, demonstramos toda movimentação realizada durante o 
exercício de 2017 nas fontes 604 (Royalties do Petróleo Federal) e 605 

(Royalties do Petróleo Estadual) com os respectivos saldos evidenciados no 
fluxo de caixa. 
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A fim de demonstrar que não houve transferência de recursos para outras 
contas bancárias desta Prefeitura, foram selecionados os onze maiores 
pagamentos e três com valores aleatórios abrangendo R$ 391.088,89, ou 

seja, 17,06% de todas as despesas, realizados através dos Royalties do 
Petróleo Federal, comprovando através das notas fiscais (constantes nas 
páginas A.41 a A.54), utilizadas como base para a liquidação e consequente 

pagamento da referida despesa, com o objetivo de demonstrar a legalidade 
da aplicabilidade deste recurso. 

O mesmo foi feito para a conta dos Royalties do Petróleo Estadual, 

comprovando através das notas fiscais (constantes nas páginas 8.27 a 8.35), 
sendo selecionadas as cinco maiores despesas e três aleatórias, 
abrangendo R$ 261.875,81, ou seja, 43,33% de todas as despesas 

realizadas. 

Do total da despesa realizada na fonte Royalties do Petróleo Estadual, foram 
gastos 33,99% com Despesas de Custeio e 4,66% com Despesas de 

Investimento, conforme dispõe a Lei nº 10.720/17. 

O presente apontamento se refere a valores recebidos a título de compensação 
financeira pela exploração de petróleo e gás natural que não constam em conta 

bancária. 

Em sede de defesa oral, o responsável reconhece que o Demonstrativo do 
superávit/déficit financeiro apresenta inconsistência nas fontes de recursos de 

royalties do petróleo ao final do exercício de 2016. Apresenta diversos documentos 
(fluxo de caixa, listagem de recebimentos de receitas de royalties e de pagamento 
com recursos de royalties, dentre outros) a fim de comprovar a correta aplicação 

dos recursos recebidos e o ajuste dos saldos. 

Da análise dos documentos encaminhados bem como das justificativas 
apresentadas verifica-se a seguinte movimentação nas fontes de recursos de 

royalties: 
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Assim, da análise da tabela acima, e, considerando como corretos os valores 
registrados nos documentos encaminhados pela defesa, conclui-se que a 

movimentação dos recursos de royalties, nas fontes 604 e 605 apresentam 
valores consistentes com os apresentados nos extratos bancários das contas 
vinculadas em 31/12/2017. 

Assim, considerando que a divergência apontada se deu devido a erro ocorrido em 
exercícios anteriores, ou seja, sob a responsabilidade de outro gestor. 
Considerando também que o gestor responsável por este exercício comprovou o 

acerto na movimentação das referidas fontes de recursos, além de ter adotado as 
medidas necessárias a fim de corrigir as inconsistências apontadas, sugere-se 
afastar o presente indicativo de irregularidade. 

[...] 

II.3.3 Divergência entre o saldo da dívida flutuante e o saldo do passivo financeiro 

evidenciado no balanço patrimonial (Item 6.1 do RT 653/2018 e 2.3 da ITC 958/2018). 

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

Ratifico o posicionamento da área técnica para afastar este indicativo de irregularidade, 

nos moldes da fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 00958/2019-1 

(peça 85), abaixo transcrita: 

TEXTO DO RT 

[...] 

Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Flutuante, 

observa-se divergência no valor do Passivo Financeiro evidenciado, como 
segue: 

 

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

JUSTIFICATIVAS 
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ANÁLISE 

Das argumentações e documentos apresentados, verifica-se que a impropriedade 
foi ocasionada por falha na geração no arquivo DEMDFLT.XML – Demonstrativo da 

Dívida Flutuante, o qual deixou de evidenciar os Restos a Pagar Processados 
(RPP) e, ainda, parte das consignações. Além disso, esclarece o gestor que não 
foram evidenciados os dados consolidados, referindo-se o DEMDFLT, 

encaminhado inicialmente, apenas à Unidade Gestora da Prefeitura.  

Não obstante, os valores foram devidamente registrados na contabilidade, cuja 
afirmação é corroborada pelo total do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço 

Patrimonial, onde se observa o cômputo dos Restos a Pagar Processados e 
demais valores que compõem a divergência. Além disso, é possível confirmar tais 
valores no Demonstrativo da Dívida Flutuante - DEMDFL.PDF, encaminhado junto 

à defesa, emitido diretamente do sistema contábil do município (Peça 
Complementar 3477/2019-6). 

Constam anexados à defesa, os Demonstrativos da Dívida Flutuante das UG’s 

Câmara, Fundo de Saúde e Prefeitura (Peças Complementares 3476/2019-1, 
3478/2019-1 e 3479/2019-5, respectivamente), corroborando as alegações do 
defendente. 

Cabe ressaltar que, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos 
anexos da Lei 4.320/1964 foram  atualizadas  pela  Portaria  STN  438/2012,  em  
consonância  com  os  novos padrões  da  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  

Público  (CASP),  e,  em  função  dessa atualização,  somente  são  exigidos  para  
fins  de  MCASP  o  Balanço  Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço 
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração  dos  Fluxos  

de  Caixa  (DFC),  e  Demonstração  das  Mutações  do Patrimônio Líquido 
(DMPL). 

No entanto, a Lei 4.320/64 encontra-se ainda em vigor, e este Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo incluiu a remessa do arquivo DEMDFL - Demonstrativo 
da Dívida Flutuante (Anexo 17 Lei 4.320/1964), acompanhado de notas explicativas 
e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários (Artigo 101 da Lei 

Federal 4.320/64), dentre os documentos que compõem a prestação de contas 
anual. 

Ante todo o exposto, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade, 

porém, acrescenta-se recomendar ao gestor que sejam observados os parâmetros 
indicados nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da 
próxima prestação de contas, a fim de evitar distorções nos demonstrativos 

gerados a partir sistema CidadES, concorrendo para que evidenciem a real 
situação da unidade gestora. 

[...] 

II.3.4 Não reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias relacionadas 

aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município (Item 6.2 do RT 

653/2018 e 2.4 da ITC 958/2018). 
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Base legal: Normas brasileiras de contabilidade 

A área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva 00958/2019-1 (peça 85), sugeriu 

a manutenção deste indicativo de irregularidade, todavia, o considerou passível de 

ressalva. Tal entendimento foi encampado pelo Ministério Público de Contas no Parecer 

01167/2019-1 (peça 89). 

Após análise dos argumentos e documentos apresentados na defesa oral, a área técnica 

manteve o entendimento e sugeriu a mantença do indicativo de irregularidade no campo 

da ressalva. 

Ratifico o posicionamento da área técnica nos moldes da fundamentação exarada na 

Instrução Técnica Conclusiva 00958/2019-1 (peça 85) e Manifestação Técnica 

05905/2019-9 (peça 99), abaixo transcritas: 

Instrução Técnica Conclusiva 00958/2019-1 

[...] 

TEXTO DO RT 

Verificou-se do Balancete da Despesa (BALEXOD) que o município 

empenhou e liquidou e pagou, em 2017, um valor de R$ 1.645.158,13 (um 
milhão seiscentos e quarenta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e 
treze centavos) em aposentadorias e pensões pertinentes à previdência 

municipal (rubricas 319001 e 319003). 

O município não possui RPPS cadastrado no sistema CidadES, mas arcou 
com as despesas previdenciárias pertinentes a servidores municipais.  

Entretanto, não há reconhecimento contábil no passivo não circulante do 
município, nas rubricas provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo, 
do valor pertinente à reserva matemática previdenciária, o que contraria as 

normas contábeis em vigor. 

Desta forma, propõe-se a citação do responsável para justificar-se. 

JUSTIFICATIVAS 
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ANÁLISE 

Das justificativas e documentos trazidos pelo defendente, depreende-se que o 
reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias relacionadas aos 
aposentados e pensionistas sob a responsabilidade do município, de fato, não 

ocorreu. 

Destaca-se da defesa que o município, de certa forma, desconhecia a 
obrigatoriedade do reconhecimento das provisões, como segue: 

[...] em razão do Município de Afonso Cláudio ser de pequeno porte e não 
possuir Previdência Própria, como já dito, não possuíamos conhecimento 
aprofundado e prévio acerca do assunto, razão pela qual, num primeiro 

momento, entendemos que tal obrigatoriedade atingiria apenas Municípios 
possuidores de Institutos de Previdência próprios [...]  

No entanto, o gestor informa que, após ter tomado conhecimento da impropriedade, 

mediante o recebimento da citação, tomou as providências necessárias ao 
saneamento do item, dentre elas, deu início ao procedimento licitatório para a 
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contratação de empresa especializada em cálculo atuarial no exercício em curso 
(Processo 476/2019). 

Consta da Peça Complementar 3489/2019-9, cópia do processo licitatório para a 

contratação de empresa especializada em cálculo atuarial.  

Cabe destacar o que vem a ser “Provisão Matemática Previdenciária”, assim, 
transcreve-se abaixo o entendimento do Ministério da Previdência Social- MPS: 

No passivo, encontram-se as contas correspondentes às obrigações. O 
termo atuarial, de outro lado, vem da projeção da apuração de compromisso, 
previdenciário ou de seguros em geral. Com isso, entende-se por passivo 

atuarial a diferença a maior entre os valores provisionados pelos RPPS para 
fazer face à totalidade dos compromissos futuros do plano para com seus 
servidores e dependentes e as contribuições correspondentes, ou seja, os 

valores necessários para cobrir a insuficiência das contribuições frente aos 
benefícios previdenciários sob responsabilidade do RPPS. É importante 
ressaltar que esses valores representam, via de regra, as contribuições 

previdenciárias que em anos anteriores não foram vertidas para assegurar o 
pagamento dos benefícios previdenciários. Trata-se, portanto, de uma 
“dívida” antiga do Ente em relação aos seus servidores, seja porque não 

houve a devida cobrança proporcional ao benefício assegurado, seja pelo 
uso desses recursos em outros compromissos que não os previdenciários. 
As contas que comporão o resultado da Provisão Matemática Previdenciária 

serão registradas no Passivo Exigível a Longo Prazo, no grupo de contas 
denominado Provisões Matemáticas Previdenciárias, observado o 
detalhamento estabelecido no Plano de Contas aplicável aos RPPS.  

 
Nesse sentido, segue abaixo o entendimento do MPS que assim justifica a 
fundamentação legal quanto à contabilização dessa provisão:  

A contabilização da Provisão Matemática Previdenciária, nomenclatura 
contábil do passivo atuarial, encontra-se em perfeita consonância com o 
disposto na Norma Internacional de Contabilidade – NIC n° 19, que 

regulamenta o registro contábil das Provisões, Passivos e Ativos 
Contingentes, reconhecendo como provisões aquelas obrigações que 
provém de fatos passados existentes independentemente de ações futuras  

da entidade, esclarecendo que para que um passivo cumpra com os 
requisitos para o seu reconhecimento deve existir não só uma obrigação 
presente mas também a probabilidade de saída de recursos para honrar 

essa obrigação, como é o caso da Provisão Matemática Previdenciária dos 
RPPS. O registro contábil da Provisão Matemática Previdenciária também é 
respaldado pelo Princípio Fundamental de Contabilidade de Prudência, que, 

segundo o CFC (2000:59), deverá ocorrer concomitantemente com o 
Princípio da Competência, quando resultará, sempre, em variação 
patrimonial quantitativa negativa, isto é, redutora do patrimônio líquido. 

Também há de se destacar o disposto pelo Princípio da Oportunidade, que 
exige a apreensão, o registro e o relato de todas as variações sofridas no 
patrimônio de uma entidade, no momento em que elas ocorrerem (CFC 

2000:48). No caso dos RPPS, desde o primeiro dia em que o segurado-
servidor passa a contribuir para o seu plano de previdência, a entidade 
previdenciária tem o compromisso de arcar com a cobertura dos seus 

benefícios, ainda que na forma de compensação previdenciária. Ou seja, a 
provisão matemática previdenciária sempre será constituída enquanto forem 
mantidas ou houver adesões aos RPPS. Em razão de sua natureza, as 
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provisões matemáticas previdenciárias serão classificadas contabilmente no 
passivo exigível a longo prazo. 

 

Por fim, é importante ressaltar também, o recente e importante ato normativo do 
Ministério da Fazenda, Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018, que assim 
dispõe em seu artigo 7º, abaixo transcrito: 

Art. 7º Os entes federativos que colocarem o RPPS em extinção, por meio de 
lei que vincule os servidores ocupantes de cargo efetivo ao RGPS, além do 
cumprimento das obrigações previstas na legislação aplicável, deverão 

realizar avaliações atuariais com data focal em 31 de dezembro de cada 
exercício com o objetivo de apurar os valores dos compromissos.  

 1º. Para a alteração do histórico do RPPS registrado nas bases de dados da 

Secretaria de Previdência, deverá ser apresentado, além dos documentos a 
serem solicitados na auditoria de que trata a norma que disciplina a emissão 
do CRP, estudo que comprove os impactos da extinção do RPPS para o ente 

federativo. 

 2º. Aplica-se o previsto no caput aos entes federativos que não 
possuem regime próprio para seus servidores, mas mantenham 
benefícios sob responsabilidade financeira direta do Tesouro.  

 3º. Instrução normativa editada pela Secretaria de Previdência disporá sobre 
procedimento simplificado da avaliação atuarial de que trata este artigo e a 
exigência de sua elaboração, que deverá observar as normas de 

contabilidade aplicáveis ao Setor Público. (grifo nosso) 

Assim, da análise dos entendimentos e do normativo acima transcrito, conclui -se 
que, embora o município de Afonso Cláudio não tenha Regime Próprio de 

Previdência Social, deve reconhecer a Provisão Matemática Previdenciária em 
seu passivo a longo prazo, a fim de arcar com os benefícios previdenciários a 
serem concedidos futuramente a seus aposentados e pensionistas.  

Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade, porém 
passível de ressalva e determinação, devendo o gestor responsável realizar a 
avaliação atuarial e o reconhecimento da provisão matemática previdenciária no 

passivo exigível, de acordo com as normas previdenciárias e contábeis vigentes, 
informando, na próxima prestação de contas, as medidas adotadas em notas 
explicativas. 

[...] 

Manifestação Técnica 05905/2019-9 

[...] 

Por ocasião da sustentação oral, o defendente apresentou esclarecimentos, 
conforme notas taquigráficas, abaixo transcritas: 

Outro item refere-se ao não reconhecimento das provisões matemáticas 

previdenciárias relacionadas aos aposentados e pensionistas sob a 
responsabilidade do município. Foi detectado que não houve o 
reconhecimento por parte do município de Afonso Cláudio das provisões 

matemáticas, ou seja, não se tinha feito um cálculo atuarial referente a esses 
valores que eram pagos aos inativos e pensionistas sobre a responsabilidade 
do município que é pago com o recurso do tesouro municipal. Porém, o 

município de Afonso Cláudio não possui regime próprio de previdência. O 
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município de Afonso Cláudio possuiu um regime de previdência em 1992 que 
foi instituído pela Lei Municipal nº. 1.270, de 30 de março de 1992, alterado 
possivelmente pela Lei Municipal nº 1.510, de 23 de setembro de 1998. 

Nesse período, as contribuições dos servidores eram repassadas ao Instituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Afonso Cláudio 
que tinha a nomenclatura de IASAF. Esse instituto foi extinto pela Lei 

Municipal nº 1.528, de 1º de julho de 1999, quando o Município passou a 
recolher todas as contribuições ao Regime Geral de Previdência. Ou seja, 
nesse período que havia o IASAF chegou-se a fazer um cálculo atuarial do 

período. Mas, com a extinção do Instituto, o Município não viu a necessidade 
de continuar fazendo esse cálculo atuarial, tanto que não o fez, 
posteriormente. Com a citação do Tribunal, passamos a pesquisar e 

verificamos, diante da Portaria 413, que o Ministério da Fazenda apenas 
trata das normas aplicadas das avaliações e reavaliações atuariais dos 
regimes próprios da previdência nada dispomos acerca da avaliação atuarial 

do RPPS. Diferente situação ocorreu após o dia 19 de novembro de 2018 
quando entrou em vigor nova Portaria do Ministério da Fazenda, a 464, que 
assim prevê em seu artigo 7°: Art. 7° Os entes federativos que colocarem o 

RPPS em extinção, por meio de lei que vincule os servidores ocupantes de 
cargo efetivo ao RGPS, além do cumprimento das obrigações previstas na 
legislação aplicável, deverão realizar avaliações atuariais com data focal em 

31 de dezembro de cada exercício com o objetivo de apurar os valores dos 
compromissos. Parágrafo 2° - Aplica-se o previsto no caput aos entes 
federativos que não possuem regime próprio para seus servidores, mas 

mantenham benefícios sob responsabilidade financeira direta do Tesouro. 
Mediante a essa Portaria, o município passou então a iniciar um processo de 
licitação para que seja contratado um profissional para que faça esse cálculo 

atuarial que até ao final de 2018 não havia esse cálculo. Foi feito um 
processo de licitação para contratar uma empresa por dispensa, inclusive, 
visando entender essas normas que são exigidas pela legislação. Assim, 

com relação às previsões matemáticas, realmente, o Município não tinha 
registro disso no Balanço Patrimonial no passivo a longo prazo, porque não 
havia esse cálculo. Diante dessa Portaria nº 464/2018, entende-se que 

deveria ser feito esse cálculo atuarial, essas previsões matemáticas.  
Mediante a isso, o Município, como coloquei, fez um processo licitatório, por 
meio de um processo por dispensa, contratou uma empresa, que foi 

contratada pelo Município que atualmente está fazendo esse trabalho que, 
com certeza, será apresentado na PCA de 2019, porque, como não podemos 
mais alterar, mudar ou substituir qualquer relatório, ou qualquer peça contábil 

na prestação de contas, isso será demonstrado na PCA de 2019, tantos os 
resultados das provisões matemáticas, quanto os resultados dos saldos por 
fonte de recursos. Diante do que foi colocada aqui, pedimos respeitosamente 

a vossas excelências que juntem toda essa documentação ao memorial, e 
pedimos pela regularidade da Prestação de Contas Anual das contas de 
governo, referente ao exercício de 2017 do Município de Afonso Cláudio. É o 

que temos no momento a apresentar aos senhores, toda a documentação 
que será anexada ao processo que traz de forma clara tudo o que coloquei 
aqui para os senhores. Aproveitando a oportunidade, requerer a juntada de 

todos os documentos a este processo, referente à PCA de 2017, das contas 
de governo do senhor Adélio Francisco Guedes. Muito obrigado! Boa tarde a 
todos! 

Na documentação protocolizada pelo gestor responsável na data da sustentação 
oral, consta ainda um memorial de defesa com os seguintes esclarecimentos: 
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No Relatório Técnico - RT 653/2018 foi identificado que o município não 
possuía RPPS cadastrado no sistema CidadES, mas arcou com as despesas 
previdenciárias pertinentes a servidores municipais. 

Entretanto foi detectado que não há reconhecimento contábil no 
passivo não circulante do município, nas rubricas provisões 
matemáticas previdenciárias a longo prazo, o valor pertinente à reserva 

matemática previdenciária, o que contraria as normas contábeis em 
vigor. 

E, dessa forma, o responsável foi citado para justificar-se, e assim o fez, 

entretanto, foi mantida a irregularidade. 

Na instrução técnica conclusiva, a auditora de controle externo, concluiu que 
embora o município de Afonso Cláudio não tenha Regime Próprio de 

Previdência Social, deve reconhecer a provisão matemática previdenciária 
em seu passivo a longo prazo, a fim de arcar com os benefícios 
previdenciários a serem concedidos futuramente a seus aposentados e 

pensionistas. 

Insta esclarecer que nosso município instituiu sistema de previdência própria 
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICIPIO DE AFONSO CLÁUDIO - IASAF, através da Lei Municipal nº. 
1.270, de 30 de março de 1992, que posteriormente foi alterada pela Lei 
Municipal nº. 1.510, de 23 de dezembro de 1998, entretanto, o mesmo foi 

extinto através da Lei nº. 1.528 de 01 de julho de 1999, portanto, extinto há 
quase 20 (vinte anos), conforme cópias anexas. 

E, entendíamos que, uma vez extinto o nosso Instituto de Previdência 

próprio, era desnecessário o reconhecimento das provisões matemáticas 
relacionadas aos aposentados e pensionistas sob nossa responsabilidade, 
haja vista que a Portaria nº 403: de 1 O de dezembro de 2008, do Ministério 

da Fazenda, apenas tratava das normas aplicáveis às avaliações e 
reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - 
RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nada 

dispondo acerca da avaliação atuarial de RPPS em extinção e 
beneficiários mantidos pelo tesouro. NADA dispondo acerca dessa 
obrigatoriedade aos entes federativos que colocaram o RPPS em 

extinção. 

Diferente situação ocorreu após o dia 19 de novembro de 2018 quando 
entrou em vigor nova Portaria do Ministério da Fazenda, a 464, que assim 

prevê em seu artigo 7°.: 

Art. 7° Os entes federativos que colocarem o RPPS em extinção, por 
meio de lei que vincule os servidores ocupantes de cargo efetivo ao 

RGPS, além do cumprimento das obrigações previstas na legislação 
aplicável, deverão realizar avaliações atuariais com data focal em 31 de 
dezembro de cada exercício com o objetivo de apurar os valores dos 

compromissos. 

§ 1 ° Para a alteração do histórico do RPPS registrado nas bases de dados 
da Secretaria de Previdência, deverá ser apresentado, além dos documentos 

a serem solicitados na auditoria de que trata a norma que disciplina a 
emissão do CRP, estudo que comprove os impactos da extinção do RPPS 
para o ente federativo. 

§ 2° Aplica-se o previsto no caput aos entes federativos que não 
possuem regime próprio para seus servidores, mas mantenham 
benefícios sob responsabilidade financeira direta do Tesouro.  
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§ 3° Instrução normativa editada pela Secretaria de Previdência disporá 
sobre procedimento . simplificado da avaliação atuarial de que trata este 
artigo e a exigência de sua elaboração, que deverá observar as normas de 

contabilidade aplicáveis ao Setor Público.  

Ademais o art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que é de 
responsabilidade do município a preservação do equilíbrio financeiro e 

atuarial: 

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime 
próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter 

contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária 
que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.  

Então, com base nesses dispositivos legais entendíamos não estar 

obrigados ao reconhecimento das provisões matemáticas relacionadas aos 
aposentados e pensionistas sob nossa responsabilidade, entretanto, agora, 
após a edição da Portaria 464/2018, conforme artigo acima transcrito, 

entendemos que mesmo não tendo Regime Próprio de Previdência Social 
devemos. reconhecer a provisão matemática previdenciária em nosso 
passivo a longo prazo, a fim de arcar com os benefícios previdenciários a 

serem concedidos futuramente aos aposentados e pensionistas, haja vista 
termos colocado nosso RPPS em extinção. 

E dessa forma fizemos a contratação da Empresa IF CONSULTORIA 

ATUARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.541.510/0001-20, para 
realização de cálculo atuarial, referente aos aposentados e pensionistas 
visando atender as normas brasileiras de contabilidade, cópia anexa.  

Diante do acima exposto entendemos que a manutenção dessa 
irregularidade, conforme apontada na Instrução Técnica Conclusiva 
00958/2019-1, não pode macular as contas relativas ao exercício de 2017, 

sendo passível de serem aprovadas com ressalva. 

lmpende registrar que existem precedentes dessa honrada corte nesse 
sentido: ACÓRDÃO TC- 1651/2018 - SEGUNDA CÂMARA, Processo: 

06862/2016-7, Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador, 
Exercício: 2015, UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma, conforme cópia 
anexa, registrando, inclusive que tal decisão tomou como paradigma a 

decisão tomada também por esta Corte de Contas no âmbito da análise de 
Contas de Governador, relativas ao exercício de 2015, em relação aos 
benefícios que ainda estavam sendo pagos, relacionados ao antigo IDEP, 

extinto pela Lei Estadual nº 4.541, de 16/07/1991 - TC 3532/2016. 

Inclusive essa é a sugestão da Instrução Técnica Conclusiva 00958/2019-1, 
neste processo, quanto a esse item, qual seja: a de manter o indicativo de 

irregularidade, porém passível de ressalva e determinação. 

O presente apontamento se refere ao não reconhecimento das provisões 
matemáticas previdenciárias relacionadas aos aposentados e pensionistas sob a 

responsabilidade do município. 

Após regular citação a defesa afirma que o Município criou o “Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Afonso Cláudio” através 

da Lei Municipal nº. 1270/1992, todavia houve sua extinção através da Lei 
Municipal nº. 1528/1998, ou seja, há quase 20 anos. Alega ainda que havia o 
entendimento que após a extinção do Instituto de Previdência Próprio era 

desnecessário o reconhecimento das provisões matemáticas relacionados aos 
aposentados e pensionistas sob sua responsabilidade. Por fim, aduz que efetuou a 
contratação de empresa responsável pela realização de cálculo atuarial visando 

atender as Normas Brasileiras de Contabilidade. 
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Inicialmente é importante destacar que, em consulta ao site da previdência, o 
RPPS não se extingue simplesmente pela previsão expressa na lei, na verdade, a 
partir dessa previsão legal, ele entra em processo de extinção; normalmente 

possuirá vínculo com os servidores já aposentados e também pensionistas, cujos 
pagamentos dos proventos continuarão sendo de responsabilidade do próprio 
RPPS, assim como servidores que já tenham implementados os requisitos 

necessários à obtenção de seus benefícios, cuja concessão e pagamento dos 
proventos também será de responsabilidade do RPPS. Desta forma o RPPS entra 
em processo de extinção, sendo responsável pelo pagamento dos proventos aos 

seus inativos e pensionistas até o falecimento do último desses, ainda que 
custeado com recursos do tesouro, quando então se dará a extinção definitiva do 
RPPS. 

Os recursos previdenciários do RPPS em extinção poderão ser utilizados somente 
para: pagamento de benefícios previdenciários concedidos e a conceder; quitação 
dos débitos com o RGPS; constituição ou manutenção do fundo previdenciário 

previsto no art. 6º da Lei n.º 9.717/98; e pagamentos relativos à compensação 
previdenciária entre regimes de que trata a Lei nº 9.796, de 1999. 

O Ente detentor de RPPS em extinção, fica responsável por manter ou editar lei 

que discipline o seu funcionamento e as regras para concessão de benefícios de 
futuras pensões ou de aposentadorias aos servidores que possuíam direito 
adquiridos na data da lei que alterou o regime previdenciário dos servidores, até a 

extinção definitiva. 

Entende-se, portanto, que o “Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Município de Afonso Cláudio”, não está extinto, mas sim, em extinção, estando o 

Ente (Município de Afonso Cláudio) responsável pelo pagamento dos benefícios 
previdenciários já concedidos, e aqueles para os quais foram implementados os 
requisitos necessários à sua concessão à época da edição da Lei Municipal nº. 

1528/1998. 

Sendo assim, o Ente deve contabilizar as receitas e despesas decorrentes de tais 
benefícios, bem como, atender as demais regras do Registro Contábil impostas aos 

regimes próprios de previdência, incluindo o reconhecimento das provisões 
matemáticas decorrentes dos benefícios previdenciários já concedidos, e daqueles 
para os quais foram implementados os requisitos necessários à sua concessão à 

época da edição da Lei Municipal nº. 1528/1998. 

“A Orientação Normativa SPS nº 02/2009 trata da Contabilidade, em seu Capítulo 
III Seção IV – Da Escrituração Contábil, onde estabelece, entre outras orientações, 

que a escrituração contábil do RPPS, ainda que em extinção, deverá ser 
distinta da mantida pelo ente federativo, inclusive quanto às rubricas 
destacadas no orçamento para pagamento de benefícios, e obedecer às 

normas e princípios contábeis e ao disposto na Portaria M PS 916/2003 e 
atualizações”. (g.n) 

A contabilização da Provisão Matemática Previdenciária, nomenclatura contábil do 

passivo atuarial, encontra-se em perfeita consonância com o disposto na Norma 
Internacional de Contabilidade – NIC n° 19, que regulamenta o registro contábil das 
Provisões, Passivos e Ativos Contingentes, reconhecendo como provisões aquelas 

obrigações que provêm de fatos passados existentes independentemente de ações 
futuras da entidade, esclarecendo que para que um passivo cumpra com os 
requisitos para o seu reconhecimento deve existir não só uma obrigação presente, 

mas também a probabilidade de saída de recursos para honrar essa obrigação, 
como é o caso da Provisão Matemática Previdenciária dos RPPS, que representa o 
total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de 
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benefícios, calculados atuarialmente, em determinada data, a valor presente. O 
registro contábil da Provisão Matemática Previdenciária também é respaldado 
pelos Princípios Fundamentais de Contabilidade da Prudência, Competência e 

Oportunidade. 

Assim, conclui-se que, embora o município de Afonso Cláudio não tenha 
Regime Próprio de Previdência Social, deve reconhecer a Provisão 

Matemática Previdenciária em seu passivo a longo prazo, a fim de arcar com 
os benefícios previdenciários a serem concedidos futuramente a seus 
aposentados e pensionistas. 

Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade , porém 
passível de ressalva e determinação, para que o gestor responsável realize a 
avaliação atuarial e o reconhecimento da provisão matemática previdenciária no 

passivo exigível, de acordo com as normas previdenciárias e contábeis vigentes.  

II.3.5 Quadro resumido do resultado governamental 

No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na Lei Federal 4.320/64, 

determinando que, ao final de cada exercício, os resultados gerais da Administração 

Pública sejam demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço 

Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais. 

A contabilidade pública no Brasil vem passando por significativas transformações, que ao 

longo do tempo aperfeiçoou o regime de disciplina fiscal, tendo como marcos históricos os 

seguintes eventos: (i) a edição da Lei no 4.320/64; (ii) da LRF e da Lei de Crimes de 

Responsabilidade Fiscal; (iii) o início do processo de convergência das práticas de 

contabilidade ao setor público brasileiro às normas internacionais de contabilidade; e (iv) a 

edição da Lei da Transparência. 

No tocante ao controle externo, embora a Constituição Federal de 1988 tenha destacado 

como primeira competência atribuída aos tribunais de contas a apreciação das contas 

prestadas anualmente pelos chefes do Executivo mediante parecer prévio, foi a partir da 

LRF que ele ganhou contornos operacionais para garantir o cumprimento da 

responsabilidade da gestão fiscal, cujas disposições criam obrigações por meio de 

instrumentos como o Anexo de Riscos Fiscais, Anexos de Metas Fiscais, Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal constantes do Manual 

de Demonstrativos Fiscais – MDF. Outras importantes iniciativas foram o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público – PCASP elaborados pela STN.  
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A LRF disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal. Com objetivo de promover o equilíbrio intertemporal das contas públicas, 

instituiu condições e limites para despesas obrigatórias de caráter continuado, despesas 

com pessoal, despesas com seguridade social, dívida pública, operações de crédito, 

garantias, restos a pagar e preservação do patrimônio público.   

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual, podem-se extrair os seguintes dados: 

Tabela 1 - Resultado Governamental 

Dispositivo Legal Item RT R$ Limite Executado

Resultado Orçamentário Art. 102 e Anexo XII da 4.320/1964 4.3 2.448.763,35

Resultado Financeiro Art. 103 e Anexo XIII da 4.320/1964 5 2.405.001,35

Resultado Patrimonial Art. 105 e Anexo XIV da 4.320/1964 6 2.199.243,73

Superávit Financeiro p abertura de Créditos Orçamentários Art. 43, §2º da 4.320/1964 6 10.676.888,21

Receita Corrente Líquida (RCL) Art. 2, IV, "c" da LRF 7 70.527.136,91

           Despesa Poder Executivo Art. 20, III, "b" da LRF 7.1 36.090.199,86 máx. 54% 51,17%

           Despesa Consolidada (Exec/Legis) Art. 19, III da LRF 7.1 38.632.619,79 máx. 60% 54,78%

           Dívida Consolidada Líquida Art. 3, II da Res. 40/2001 7.2 0,00 máx 120% 0,00%

           Contratação de Operação de Crédito Art. 7, I da Res. 43/2001 7.3 0,00 máx. 16% 0,00%

           Contratação por Antecipação de Receita Orçamentária Art. 10 da Res. 43/2001 7.3 0,00 máx. 7% 0,00%

           Garantias concedidas Art. 9 da Res. 43/2001 7.3 0,00 máx. 22% 0,00%

Receita Bruta de Impostos 43.683.522,17

           Manutenção do Ensino Art. 212, caput, da CF/88 8.1 13.677.800,12 min. 25% 31,31%

Receita Cota parte FUNDEB 14.135.668,49

           Remuneração Magistério Art. 60, XII do ADCT da CF/88 8.1 11.009.748,63 min. 60% 77,89%

Receitas Impostos e Transferências 43.683.522,17

           Despesas com Saúde Art. 77, III do ADCT da CF/88 8.2 7.218.329,87 min. 15% 16,52%

Receita Tributária e Transferências do Exercício Anterior 45.068.173,01

           Repasse duodécimo ao legislativo Art. 29-A da CF/88 9 3.033.999,96 máx. 7% 6,73%  

Os dados acima demonstram que o município obteve resultado positivo na execução 

orçamentária, financeira e na gestão patrimonial, inclusive com superávit financeiro para 

abertura de créditos orçamentários no exercício subsequente. 

Demonstra ainda, que a municipalidade atendeu os limites constitucionais e legais, pois 

não ultrapassou os limites com pessoal do poder executivo e consolidado, não realizou 

operações de crédito e antecipação de receita orçamentária, gastou acima do limite 

mínimo com ensino, Fundeb, saúde e repassou o duodécimo ao legislativo dentro do 

máximo permitido.  

Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Afonso 

Cláudio, sob a responsabilidade do senhor Edélio Francisco Guedes, prefeito municipal no 

exercício de 2017, atendeu aos limites constitucionais, legais e os pilares da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal. 

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO: 

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da 

Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas), 

acompanho a área técnica, divirjo do Ministério Público de Contas e VOTO no sentido de 

que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação: 

 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 

Conselheiro relator 

 

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. AFASTAR as seguintes irregularidades: 

1.1.1. Abertura de crédito adicional utilizando fonte de recurso sem lastro financeiro (Item 

4.1.1 do RT 653/2018 e 2.1 da ITC 958/2019); 

1.1.2. Valores recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e 

gás natural não constam em conta bancária (Item 4.3.2.1 do RT 653/2018 e 2.2 da ITC 

958/2018); 

1.1.3. Divergência entre o saldo da dívida flutuante e o saldo do passivo financeiro 

evidenciado no balanço patrimonial (Item 6.1 do RT 653/2018 e 2.3 da ITC 958/2018); 

1.2. MANTER a seguinte irregularidade, conforme fundamentado no voto: 
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1.2.1. Não reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias relacionadas aos 

aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município (Item 6.2 do RT 653/2018 

e 2.4 da ITC 958/2018); 

1.3. Emitir parecer prévio recomendando ao Legislativo municipal a APROVAÇÃO COM 

RESSALVAS das contas da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, no exercício de 

2017, sob a responsabilidade do senhor Edélio Francisco Guedes, na forma prevista no 

artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621, de 8 de março de 2012; 

1.4. DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal que realize a avalição atuarial e o 

reconhecimento da provisão matemática previdenciária no passivo exigível, de acordo com 

as normas previdenciárias e contábeis vigentes, informando, na próxima prestação de 

contas, as medidas adotadas em notas explicativas; 

1.5. RECOMENDAR ao Poder Executivo Municipal que: 

1.5.1. Observe os parâmetros indicados nos anexos da Instrução Normativa 43. De 5 de 

dezembro de 2017, quando do envio da próxima prestação de contas, a fim de evitar 

distorções nos demonstrativos gerados a partir do sistema CidadES, concorrendo para que 

evidenciem a real situação do município; 

1.5.2. 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; 

1.6. Dar CIÊNCIA à parte, aos interessados e ao MPC, na forma regimental; 

1.7. ARQUIVAR os autos após os trâmites legais. 

2. Unânime.  

3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum: 
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4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente), Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun (relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

Presidente 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Relator 

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

Fui presente:   

PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões 
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