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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU – EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2016 – PARECER PRÉVIO – 

APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA – 

RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

 

1. RELATÓRIO 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual de Prefeito, relativa ao 

exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, sob a responsabilidade 

do Sr. José de Barros Neto. 

 

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou o 

Relatório Técnico RT 50/2018-2 e a Instrução Técnica Inicial ITI 108/2018-3, 

opinando pela citação dos Srs. Edélio Francisco Guedes e José de Barros Neto, 

para que apresentassem em 30 dias improrrogáveis, as justificativas acerca dos 

indícios de irregularidade infra mencionados, quais sejam:  
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Item 2.1 Descumprimento de prazo envio da PCA.  

Base legal: Art. 122, § 2º do art. 123 da Res. TC 261/2013. 
Responsável: Edélio Francisco Guedes. 
 

Item 4.1.1 Abertura de créditos adicionais especiais por excesso de 
arrecadação sem fonte de recurso.  
Base normativa: Art. 167, V da Constituição Federal e art. 43 da Lei 

4.320/64. 
Responsável: José de Barros Neto. 
 

Item 4.1.2 Abertura de créditos adicionais por superávit financeiro sem fonte 
de recurso. Base normativa: Art. 167, V da Constituição Federal e art. 43 da 
Lei 4.320/64. 

Responsável: José de Barros Neto. 
 
Item 4.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à 

limitação de empenho. Base normativa: Art. 9º da Lei Complementar 
101/2000 e Art. 25 da Lei Municipal 617/2015 - LDO. 
Responsável: José de Barros Neto. 

 
Item 6.1 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no 
demonstrativo do superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao 

Balanço Patrimonial Consolidado. Base normativa: Art. 1º, §1º, c/c artigo 4º, 
inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.  
Responsável: José de Barros Neto. 

 
Item 6.2 Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo Municipal 
de Saúde como Unidade Gestora. Base normativa: Art. 1º, §1º, c/c artigo 4º, 

inciso I, alínea “a” da Lei Complementar nº 101/2000.  
Responsável: José de Barros Neto. 
 

Item 6.3 Não recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de 
servidores e de terceiros. Base normativa: Art.195 da Constituição Federal. 
Responsável: José de Barros Neto. 

 
Item 7.4.1.1 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de 
mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para pagamento. Base 

normativa: Art.195 da Constituição Federal. 
Responsável: José de Barros Neto. 
 

Item 9.1 Transferências de Recursos ao Poder Legislativo em desacordo 
com a Constituição Federal.  
Base normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, §2º, da Constituição da 
República/1988. 
Responsável: José de Barros Neto. 

No Termo de Atualização de Partes do processo (evento 70), foi corrigido o 

responsável do processo, mantendo apenas o Sr. José de Barros Neto, excluindo, 

portanto, o Sr. Edélio Francisco Guedes, inicialmente citado como responsável pelo 

envio da PCA.  
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Regularmente citado, o responsável apresentou requerimento de prorrogação de 

prazo1 (de 30 dias) para apresentação da justificativa de cada indicativo de 

irregularidade e achados discriminados na ITI, o que foi concedido em Decisão 

Monocrática 1127/2018-8. 

As razões de justificativa do Sr. José de Barros Neto foram então apresentadas, 

tempestivamente, em 15/08/2018, através de Defesa/Justificativa 1065/2018-1 e 

demais Peças Complementares.  

Instado novamente a se manifestar em Instrução Técnica Conclusiva ITC 

3508/2018-1, o NCE, após analisar as justificativas apresentadas pelo responsável, 

afastou as irregularidades dispostas nos itens 4.1.1; 4.2.1; 6.1; 6.2; 6.3 e 9.1 do RT 

50/2018, entretanto, face mantidas outras, opinou pela emissão de parecer prévio 

dirigido à Câmara Municipal de Baixo Guandu, recomendando-se a rejeição da 

prestação de contas anual do Sr. José de Barros Neto, com aplicação de multa 

pecuniária e expedição de determinações ao atual gestor. 

O Ministério Público de Contas, em Parecer 4184/2018-1 da lavra do Procurador 

Especial de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu ao posicionamento 

adotado pela Área Técnica. 

Materializada sustentação oral na 06ª sessão ordinária, realizado no dia 13/03/2019, 

seguindo de nova manifestação técnica e parecer ministerial mantendo o 

entendimento pela rejeição das contas.  

É o relatório. Passo a fundamentar. 

2. FUNDAMENTAÇÃO   

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

de Baixo Guandu, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. José 

de Barros Neto, portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”. 

A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas federais relativas à 

“fiscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção 

entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, 
                                                 
1 Petição Intercorrente 1118/2018-4. 
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a serem julgadas pelo Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais 

administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são aplicadas também aos Tribunais de 

Contas dos Estados, conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal. 

Verifico que o feito se encontra devidamente instruído, tendo sido observados todos 

os trâmites legais e regimentais, e atendidos os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao 

julgamento de mérito. Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas em 

questão, para fins de emissão do parecer prévio, objetivando dar embasamento ao 

Poder Legislativo Municipal competente a proceder com o julgamento das contas do 

prefeito. 

A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada nesta Corte de Contas 

em 11 de maio de 2017 por meio do sistema CidadES, ou seja, intempestivamente, 

com fulcro no artigo 1232 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela 

Resolução TC 261/2013, o que ensejou o apontamento quanto ao descumprimento 

de prazo de envio da PCA. 

Após análise dos autos, verifico que o município Baixo Gandu, cumpriu com a 

determinação do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 

11.494/2007, considerando que aplicou 69,68%  (sessenta e nove e sessenta e oito 

porcento) das transferências de recursos do FUNDEB na remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica. Também aplicou 30,81%  (trinta 

e oitenta e um centésimo por cento) das receitas de impostos e transferências 

constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino, em atenção aos 

artigos 212, “caput”, da CF/88; 15,84%  (quinze e oitenta e quatro pontos 

percentuais) de despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde, 

atendendo, portanto, o disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT; e, também, no que 

se refere à despesa total de pessoal, em relação à receita corrente líquida apurada 

para o exercício, foi de 50,99%  (cinquenta vírgula noventa e nove pontos 

percentuais), não ultrapassando os limites prudencial e máximo previstos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. No tocante às despesas totais com pessoal, consolidando 

                                                 
2 Art. 123. As contas serão encaminhadas pelo Prefeito ao Tribunal até noventa dias após o encerramento do exercício, salvo 

outro prazo f ixado na lei orgânica municipal. 
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o Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas 

atingiram 53,99% em relação à RCL, respeitando os limites prudencial (57%) e legal 

(60%). 

Ressalte-se que dos demonstrativos encaminhados, verificou-se não terem sido 

extrapolados os limites de contratação de operação de créditos previstos em 

Resolução 43/2001 do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no 

artigo 1673 da Constituição da República, bem como não houve concessão de 

garantias ou recebimento de contra garantias. 

Não fora evidenciado descumprimento ao artigo 21, parágrafo único4 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, porquanto não constatado aumento de despesa com 

pessoal nos últimos 180 dias do mandato. 

 

                                                 
3 Art. 167. São vedados: 
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;  
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas 

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;  
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos 
impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, 

respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003) 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos 

correspondentes; 
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um 
órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; 
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específ ica, de recursos dos orçamentos f iscal e da seguridade social para suprir 
necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º; 
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos 
Federal e Estaduais e suas instituições f inanceiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de 

despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício f inanceiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano 
plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício f inanceiro em que forem autorizados, salvo se o ato de 
autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, 
serão incorporados ao orçamento do exercício f inanceiro subseqüente. 
§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as 

decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 
§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos 
de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento 

de débitos para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão 
ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos 
restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no 

inciso VI deste artigo.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
4 Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: 
[...] 
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e 

oitenta dias anteriores ao f inal do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 
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Por fim, constatou-se a inexistência de previsão para beneficiar instituições com 

renúncia de receita, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária Anual do Município, aprovadas para o exercício em análise. 

Entretanto, foram mantidas pela Área Técnica deste Tribunal, e anuídas pelo 

Ministério Público de Contas, as seguintes irregularidades, relacionadas no RT 

50/2018, tendo como responsável o Sr. José de Barros Neto: 

Descrição do achado da RT 50/2018 

Item 2.1 Descumprimento de prazo envio da PCA. Base legal: Art. 122, § 2º do art. 123 da Res. TC 

261/2013 

4.1.1 Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem fonte de recurso. Base 
normativa: Art. 167, V da Constituição Federal e art. 43 da Lei 4.320/64.  

4.1.2 Abertura de créditos adicionais por superávit financeiro sem fonte de recurso. Base 

normativa: Art. 167, V da Constituição Federal e art. 43 da Lei 4.320/64.  

4.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho. Base 
normativa: Art. 9º da Lei Complementar 101/2000 e Art. 25 da Lei Municipal 617/2015 - LDO. 

6.1 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit/déficit 
financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado. Base Normativa: artigo 1º, 

§ 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.  

6.2 Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo Municipal de Saúde como Unidade 
Gestora. Base no 
rmativa: Artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar nº 101/2000.  

6.3 Não recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de servidores e de terceiros. Base 

normativa: Art. 195 da Constituição Federal. 

7.4.1.1 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem suficiente 
disponibilidade de caixa para pagamento. Base normativa: Art. 42 e 55 da LRF. 

9.1 Transferência de Recursos ao Poder Legislativo em desacordo com a Constituição Federal. 
Base normativa: Artigo 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009), 

c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da República/1988 

Após análise das justificativas apresentadas pelo Responsável, foram mantidas pela 

Equipe Técnica e Ministério Público de Contas, as irregularidades dos itens 2.1; 

4.1.2 e 7.4.1.1 do RT 50/2018.  

Assim, passo a analisar e ao final deliberar para apreciação desta Câmara. 

DAS IRREGULARIDADES 

2.1 Descumprimento de prazo envio da PCA (Item 2.1 do RT 50/2018-

2).  

Base legal: Art. 122, § 2º do art. 123 da Res. TC 261/2013. 

De acordo com o RT 50/2018, ficou constatado que o gestor responsável pelo 

encaminhamento da Prestação de Contas Anual não cumpriu o prazo estabelecido. 
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A Resolução TC 261/2013 tem como limite o dia 31 de março do exercício seguinte. 

No entanto, para efeitos do exercício financeiro de 2016, foram consideradas livres 

de sanção por multa as entregas realizadas até 09 de abril de 2017. 

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE constatou que a 

presente Prestação de Contas foi encaminhada no dia 11/05/2017, portanto, fora do 

prazo regimental.  

Em sua justificativa, o responsável alegou que: 

Inicialmente, insta destacar que a contabilidade pública, bem como 
as exigências perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo depois de 2013 foram significativamente impactantes em 
comparação com períodos anteriores, no qual a base de dados para 
suprir as informações exigidas eram precárias, e na maior parte não 
encontradas, principalmente por não terem sido exigidas 
anteriormente, e com base de dados não tão seguras, dificultando a 
entrega do trabalho nos prazos exigidos, uma vez que parte dos 
relatórios foram realizados manualmente. 
 
Com todas as dificuldades acima elencadas, bem como inúmeras 
inconsistências encontradas no sistema houve a necessidade de 
intervenção da Empresa E&L responsável pela manutenção do 
sistema. 
 
Destaca-se ainda, que devido à grande demanda dos outros 
municípios a empresa encontrou dificuldade em prestar atendimento 
pois estava atendendo a todos para o envio das suas Prestações de 
Contas. 
 
Além disso, encontramos dificuldades também quanto a formatação 
para envio dos arquivos atendendo as exigências do TCEES. 
 
As dificuldades encontradas foram enfrentadas por todos os 
Municípios, tanto que houve a necessidade da AMUNES solic itar 
prorrogação dos prazos conforme documento constante do Anexo 
06. 

 
Diante do exposto, requeremos desde já que seja afastada a 
inconsistência apontada, no que tange ao descumprimento de prazo 
de envio da PCA. 
 

Insta salientar que o artigo 139 da Resolução TC 261/2013 dispõe que o 

encaminhamento da Prestação de Contas prevista para ser enviada até o dia 31 de 

março do exercício seguinte, poderá ser em data diversa quando houver disposição 

legal ou regulamentar que o determine. No caso das Prestações de Contas Anual de 

2016, houve a permissão para entrega até o dia 09 de abril de 2017.  
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Nesse sentido, em análise ao envio da PCA do jurisdicionado em questão, o NCE 

opinou pela aplicação de multa gestor, porque verificado junto ao Sistema Cidades a 

primeira tentativa de envio ocorreu em 08/05/2017, com entrega e homologação no 

dia 11/05/2017.  

Contudo, percebo que, de fato, ocorreram diversos fatos que dificultaram o 

cumprimento do encaminhamento da PCA no prazo estabelecido pela legislação, 

vindo inclusive a Associação dos Municípios de Estado – Amunes diante das 

dificuldades encontradas para o envio via CidadES. intervir junto a este Tribunal 

para que os gestores municipais não fossem apenados no caso de não conseguirem 

enviar e homologar no prazo suas PCAs, ou, ainda, a possibilidade de flexibilizar o 

prazo então estipulado por esta Corte. 

Mediante a solicitação da Amunes, a Secretaria-Geral de Controle externo 

respondeu de forma regulamentar (despacho 15170/2017-4 – evento 92), de que o 

atendimento ao pedido depende de disposição legal ou regulamentar, inexistente no 

momento e  “com relação ao pedido de não apenamento dos gestores municipais 

que eventualmente não conseguirem enviar e homologar a prestação de contas 

dentro do prazo estipulado, convém mencionar que a possibilidade de aplicação de 

multa encontra fundamento nos arts. 1º, XXXII, e 135, Vlll e IX, da Lei Complementar 

621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) e nos arts. tº, XXXI, e 389, VIII e DC, do 

RITCEES. Contudo, o próprio RITCEES, em seu art. 388, dispõe que na fixação da 

multa, o TCEES considerará, necessariamente, entre outras circunstâncias, o grau 

de reprovabilidade da conduta do agente, a gravidade da falta e o potencial de 

lesividade do ato para a Administração Pública, observado o princípio da 

proporcionalidade. Portanto, dependendo das circunstâncias do caso concreto, 

poderá se chegar, inclusive, à conclusão de não aplicação de multa, a critério 

do Conselheiro Relator e do Plenário, naturalmente”. 

Dessa forma, considerando as circunstancias do caso que restou demonstrado que 

o responsável não usou de má-fé ou desídia e não havendo prejuízo ao erário, 

divirjo do opinamento técnico, quanto a aplicação da multa e afasto a 

irregularidade em comento. 
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2.2 Abertura de créditos adicionais especiais por excesso de 

arrecadação sem fonte de recurso (Item 4.1.1 do RT 50/2018-2 e 2.2 da 

ITC 3508/2018-1). 

 
Base normativa: Art. 167, V da Constituição Federal e art. 43 da Lei 4.320/64. 

Em análise feita pela Equipe Técnica deste Tribunal, verificou-se a abertura de 

créditos num total de R$ 1.190.400,31, cuja fonte de recurso indicada para ocorrer a 

despesa foi o “excesso de arrecadação”. Ademais, a arrecadação prevista foi de R$ 

81.174.990,43 e a realizada foi de R$ 74.077.787,52, indicando dessa forma a 

abertura de créditos adicionais sem a fonte de recurso.  

Alegou o responsável em sua justificativa que o orçamento é feito por fonte de 

recursos e o valor de R$ 1.190.400,31 aberto por excesso de arrecadação foi na 

fonte 19990007 – Processo nº 59050.000188/2014- 57 para reconstrução municipal, 

que teve excesso de arrecadação, ainda que no geral a arrecadação do Munícipio 

tenha sido inferior a prevista. 

Após exame da defesa apresentada, foi constatado que de fato houve excesso de 

arrecadação na fonte mencionada, em valor suficiente para cobrir os créditos 

abertos no período. Referido procedimento é respaldado no normativo da Lei 4.320 

e no parágrafo único do art. 8º do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse 

sentido a equipe técnica sugeriu o afastamento da irregularidade. 

Desta forma, acompanhando o posicionamento do Corpo Técnico, bem como 

considerando que as justificativas e documentos apresentados foram suficientes 

para esclarecer o presente apontamento, entendo por afastar o indicativo de 

irregularidade em análise. 

 

2.3 Abertura de créditos adicionais por superávit financeiro sem fonte 

de recurso (Item 4.1.2 do RT 50/2018-2 e 2.3 da ITC 3508/2018-1).  

Base normativa: Art. 167, V da Constituição Federal e art. 43 da Lei 4.320/64. 

Segundo o NCE, constatou-se a abertura de créditos no montante de R$ 

7.249.969,67, cuja fonte de recurso indicada para ocorrer a despesa foi o “superávit 

financeiro exercício anterior”.  
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Destacou o Corpo Técnico ter ocorrido superávit financeiro de R$ 6.646.969,92 no 

exercício de 2015, demonstrando a abertura de créditos adicionais sem fonte 

suficiente de recurso no valor de R$ 602.999,75.  

Instado a se defender, o responsável afirmou ter havido um cancelamento de 

obrigações de restos a pagar do exercício de 2012 e anteriores inscritos 

indevidamente no passivo financeiro, comprometendo o superávit financeiro de 

2016, e assim, o saldo do superávit comportaria o montante necessário. 

Demonstrou ainda, que do total de créditos abertos no exercício em análise, foram 

anulados, de empenho realizados, o valor de R$671.586,72, de maneira que, 

argumenta, o valor efetivamente utilizado dos créditos abertos, foram inferiores ao 

efetivamente disponível em superávit financeiro do exercício anterior. Assim, 

considera que houve um erro formal, pois não foram uti lizados todo o montante 

aberto no decreto. 

O NCE, por sua vez, opinou pela manutenção do indicativo de irregularidade sob 

exame, tendo em vista a ausência de saldo de superávit financeiro hábil a cobrir os 

créditos adicionais abertos no exercício no momento de sua efetivação, pois se deve 

observar o saldo suficiente no momento do decreto, sendo indiferente se houve ou 

não a utilização na íntegra. 

Pois bem. 

Por certo que a abertura de créditos adicionais ao orçamento depende da 

identificação da fonte de recursos, ou seja, deve haver o lastro financeiro suficiente 

para cobrir o respectivo crédito.  

De toda sorte, vislumbro a boa-fé do gestor, e corroborando o alegado em sua 

defesa, verifico que dos documentos juntados quando da defesa oral, o Balancete 

Orçamentário da Despesa do exercício de 2016 (peça complementar 0597/2019 – 

evento 122), revela o cancelamento de empenho no valor de R$671.586,72 , sendo 

o efetivamente utilizado dos créditos aberto, o valor de R$6.576.085,62, estando 

este valor dentro do montante de superávit financeiro do exercício anterior (R$ 

6.646.969,92 no exercício de 2015). 
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Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento técnico e 

ministerial, entendo que a irregularidade deve ser mantida, porém no campo da 

ressalva, nos termos dos fundamentos deste voto, não maculando as contas 

do gestor. 

2.4 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho 

(Item 4.2.1 do RT 50/2018-2 e 2.4 da ITC 3508/2018-1). 

Base normativa: Art. 9º da Lei Complementar 101/2000 e Art. 25 da Lei Municipal 617/2015 
– LDO  

Nos termos do Relatório Técnico 50/2018-2, averiguou-se que o Município não 

alcançou as metas fiscais de resultados primário, nominal e de arrecadação 

instituídas pela LDO ao final do exercício de 2016. 

O responsável apontou que a crise institucionalizada gerou “quebradeira 

orçamentária” aos estados e municípios, que observaram imensa queda de receita 

em 2014, o que permaneceu até o corrente ano. 

Argumentou ter se tornado praticamente impossível efetuar cortes drásticos, haja 

vista que os cortes comprometeriam serviços básicos como saúde e folha de 

servidores, sem que conseguissem, no entanto, acompanhar a queda da receita. 

O responsável aduziu ainda que o Município procedeu exonerações, diminui 

serviços, cortou gastos com publicidade, diminuiu o aluguel de veículos, entre outras 

ações, não se mantendo inerte à queda da receita e do distanciamento das metas. 

Ao final, asseverou que embora incorrido em déficit orçamentário, obteve um 

superávit financeiro no montante de R$ 2.043.156,20 na fonte de recursos não 

vinculados, acostando aos autos planilhas explicativas e documentos. 

Ao analisar a defesa apresentada, a equipe técnica deste Tribunal entendeu que o 

gestor logrou êxito em sua defesa, sugerindo o afastamento da irregularidade, 

recomendando que o atual gestor adote as medidas necessárias ao cumprimento 

das metas fiscais dispostas na LDO, com vistas a manter o equilíbrio fiscal aspirado 

pela LRF, conforme explica em sua ITC 3508/2018: 
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Pois bem. 

Inicialmente, é necessário destacar que o objetivo do artigo 9º da Lei 

Complementar 101/2000 é atingir o chamado resultado primário 

superavitário. A importância deste resultado é a possiblidade de os 

entes federativos adimplirem com suas obrigações relacionadas à 

amortização do principal e do pagamento dos encargos da dívida 

pública. 

Assim, a análise do descumprimento das metas previstas na LDO 

passa, principalmente, pelo comportamento da evolução da dívida 

pública e pelo resultado orçamentário do período. 

No caso, temos que houve déficit orçamentário, porém, havia 

superávit financeiro do exercício anterior suficiente par cobrir tal 

déficit. 

Quanto ao endividamento do município de Baixo Guandu, 

observamos a seguinte situação nos três últimos exercícios 

financeiros: 

Dívida consolidada líquida (exercício 
financeiro de 2014) 

Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Dívida consolidada 4.374.720,99 

Deduções 13.713.981,65 

Dívida consolidada líquida 0,00 

Receita corrente líquida - RCL 70.468.633,71 

% da dívida consolidada líquida sobre a 
RCL 

0,00% 

Fonte: Processo TC 4.067/2015 - Prestação de Contas Anual/2014. 

Dívida consolidada líquida (exercício 
financeiro de 2015) 

Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Dívida consolidada 7.178.281,16 

Deduções 9.773.016,23 

Dívida consolidada líquida - 

Receita corrente líquida - RCL 70.615.475,78 

% da dívida consolidada líquida sobre a 
RCL 

0,00% 

Fonte: Processo TC 3.954/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

Dívida consolidada líquida (exercício 

financeiro de 2016) 
Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Dívida consolidada 8.336.993,94 
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Deduções 8.727.892,33 

Dívida consolidada líquida 0,00 

Receita corrente líquida – RCL 71.750.252,94 

% da dívida consolidada líquida sobre a 

RCL 
0,00% 

Fonte: Processo TC 5.107/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

 

Da análise do comportamento da dívida consolidada líquida dos três 

últimos exercícios verifica-se que não há indícios de incapacidade de 

pagamento das obrigações assumidas. 

Assim, no que tange ao controle do endividamento do município, o 

não atingimento das metas previstas na LDO não ocasionou danos 

potenciais neste ponto da gestão fiscal. 

Face o todo exposto e, considerando que houve déficit orçamentário 

no período devidamente coberto pelo superávit do exercício anterior; 

considerando a capacidade de pagamento da dívida pública 

municipal; vimos aceitar as alegações de defesa, fato este que nos 

conduz a opinar pelo afastamento do indicativo de irregularidade 

apontado no item 4.2.1 do RT 50/2018. 

Recomenda-se, por oportuno, que o atual gestor do município de 

Baixo Guandu envide os esforços necessários ao cumprimento das 

metas fiscais previstas na LDO, com vistas a manter o equilíbrio 

fiscal almejado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nesse sentido, acompanhando o opinamento técnico, entendo pelo afastamento 

do presente indicativo de irregularidade, considerando que houve déficit 

orçamentário no período devidamente coberto pelo superávit do exercício anterior, 

bem como, considerando a capacidade de pagamento da dívida pública municipal. 

No mesmo sentido, acolho para que se proceda a recomendação ao atual gestor 

do Município de Baixo Guandu para que tome todas as medidas necessárias ao 

cumprimento das metas fiscais previstas na LDO, com vistas a manter o equilíbrio 

fiscal almejado pela LRF. 

2.5 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo 

do superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial 

Consolidado (Item 6.1 do RT 50/2018-2 e 2.5 da ITC 3508/2018-1).  
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Base normativa: Art. 1º, §1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 
101/2000. 

 

No RT 50/2018, a equipe técnica apontou a ocorrência de déficit financeiro em 

diversas fontes, resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros, sendo que 

a fonte recursos ordinários não possui resultado positivo suficiente para a cobertura 

de: 

 

Fonte de Recursos Resultado Financeiro (R$) 

MDE - 8.031.622,26 

FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%) - 2.768.277,30 

RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS PROG DE EDUCAÇÃO - 299.745,88 

RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE - 3.033.983,15 

RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS PROG DE SAÚDE - 111.871,28 

DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 767.601,46 

RECURSOS CONVÊNIOS DESTINADOS PROG ASSISTÊNCIA SOCIAL - 157.531,61 

CONVÊNIOS DOS ESTADOS - 1.186.938,73 

CIDE - 2.092,45 

ROYALTIES DO PETROLEO - 2.545.399,93 

RECURSOS NÃO VINCULADOS 16.806.339,83 

Em sua defesa, o responsável informou que, revisando os valores apurados no 

Balanço Patrimonial (BALPAT), os relatórios demonstraram discrepâncias que 

comprometeram a confiabilidade dos demonstrativos contábeis, que vem 

reestruturando seu sistema contábil desde 2013, de modo a evidenciar os saldos de 

superávit por fonte, porquanto não havia na Municipalidade um sistema eletrônico de 

contabilidade pública do município, nenhum registro de controle dos saldos por 

fonte, conforme DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 

APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL, do exercício de 2012 CNF. (Doc. 05) 

Nesse diapasão, o responsável acresceu que ao verificar que os controles das 

fontes de recursos estavam com valores que não demonstravam a realidade, tomou 

as providências para ajustá-las, em dois momentos, sendo um em outubro/2017 

(movimentações contábeis – contabilidade, de nº 73 a 208) e outro em 

dezembro/2017 (nº 209 a 340). 
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Em sua conclusão, apontou que após as movimentações, novo relatório foi 

elaborado, demonstrando a realidade de cada fonte. Ademais, entende o 

responsável se tratarem de erros formais, não incidindo em dolo ou má-fé.  

Ao compulsar os documentos e justificativas apresentadas pelo responsável, a 

equipe técnica do Tribunal de Contas sugeriu o afastamento do indicativo de 

irregularidade, com recomendação ao gestor, a fim de que observe 

integralmente o disposto no artigo 8º, parágrafo único5 da LRF, para que os 

recursos legalmente vinculados à finalidade específica sejam evidenciados e 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, conforme bem 

explicado em sua ITC 3508/2018: 

Inicialmente, há que se registra que o Anexo 5 (RGFRAP) não 

deveria indicar uma disponibilidade, por fonte de recursos, em 

valor exatamente igual ao Anexo ao Balanço Patrimonial 

(Demonstrativo do Superávit/Déficit financeiro do exercício), 

pelo fato de o resultado dos dois anexos consideram despesas 

de forma diferente um do outro. 

Contudo, o que se discute neste ponto desta ITC é a existência 

de déficit financeiro em diversas fontes de recursos, conforme 

o Anexo ao Balanço Patrimonial. 

Conforme alegado pelo gestor, o sistema contábil do município 

havia gerado o demonstrativo com erro. E, nesse sentido, foi 

encaminhado novo Anexo ao Balanço Patrimonial com a 

correção das contas. 

A Peça Complementar – documento eletrônico destes autos – 

número 13.832/2018, apresenta o seguinte documento. 

 

                                                 
5  Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e 

observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso.             (Vide Decreto nº 4.959, de 2004)                (Vide Decreto nº 5.356, de 
2005) 
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a f inalidade específ ica serão utilizados exclusivamente para atender ao 

objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 
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Vê-se, portanto, que o saldo das contas por fonte de recursos 

não mais apresenta déficits financeiros, sanando a 

inconsistência apontada na peça inicial. 

Há que se registrar, por oportuno, que nos termos do processo 

TC 3.909/2018, que trata da Prestação de Contas Anual do 

Chefe do Poder Executivo do município de Baixo Guandu – 

exercício financeiro de 2017 – contas de governo, o Anexo ao 

Balanço Patrimonial reproduz os mesmos descontroles, em 

relação ao exercício financeiro de 2016, na parte relacionada 

ao superávit por fonte de recursos. 

Dito isto e, considerando que ao gestor recai a 

responsabilidade pela produção, integralidade, fidedignidade e 

veracidade das informações contábeis, vimos aceitar as 

alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pelo 

afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 

6.1 do RT 50/2018. 
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Sugerimos, ainda, que o gestor observe integralmente o 

disposto no parágrafo único do art. 8º da LRF, para que os 

recursos legalmente vinculados à finalidade específica sejam 

evidenciados e utilizados exclusivamente para atender ao 

objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso 

daquele em que ocorrer o ingresso. 

Pelo exposto, acolho o opinamento técnico para afastar a irregularidade em 

comento, recomendando ainda ao gestor a observância integral do disposto 

no art. 8º, parágrafo único da LRF.  

2.6 Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo Municipal de Saúde 

como Unidade Gestora (Item 6.2 do RT 50/2018-2 e 2.6 da ITC 3508/2018-1).  

Base normativa: Art. 1º, §1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar nº 
101/2000. 

 

Como demonstrado no RT 50/2018-2, averiguou-se que o Município contrariou 

disposições da Lei Complementar Federal 141/2012 por não possuir Fundo 

Municipal de Saúde instituído. 

Em sua defesa, o responsável esclareceu que o Município possui Lei que 

regulamenta e institui o Fundo Municipal de Saúde desde 1995, com movimentação 

financeira própria, embora não tenha sido constituído em Unidade Gestora à época, 

sendo as devidas movimentações realizadas em conta bancária própria e, que a 

partir do exercício financeiro de 2018, com a Lei de desconcentração administrativa - 

Lei nº 2951/2017, será incluído como Unidade Gestora, devidamente cadastrado 

junto ao CNPJ 11682696/0001-08. 

Ao examinar a defesa apresentada, a área técnica deste tribunal opinou pelo 

afastamento do presente indicativo de irregularidade, por verificar no sistema 

CidadES a instituição do Fundo Municipal de Saúde do Município de Baixo Guandu 

como Unidade Gestora perante esta Corte de Contas (011E0500001).  

Nessa senda, anuindo ao opinamento técnico, entendo por afastar o indicativo de 

irregularidade em análise. 
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2.7 Não recolhimento das contribuições previdenciárias retidas de servidores e de 

terceiros (Item 6.3 do RT 50/2018-2 e 2.7 da ITC 3508/2018-1).   

Base normativa: Art.195 da Constituição Federal. 

A partir da análise realizada nos demonstrativos contábeis, a área técnica constatou 

no RT 50/2018 o não recolhimento regular da contribuição previdenciária retida dos 

servidores e de terceiros, havendo endividamento do Município com o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. 

Em suas razões de justificativa o responsável indicou a existência de parcelamento 

anterior a 2012, bem como de processos aguardando recurso. Ainda, em 2013 foi 

realizado um reparcelamento, incluindo-se esses débitos. 

Ademais, esclarece que a consolidação dos dados referente aos valores dos débitos 

previdenciários foi efetivada pela Autarquia Federal em 22/05/2017, e enviada à 

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu. 

Ao analisar as justificativas do Responsável, a área técnica deste Tribunal, trouxe 

em sua Instrução Conclusiva, que o Município de Baixo Guandu se encontra 

adimplente perante a Receita Federal, como demonstrado em documentos 

acostados aos autos em sede de PCA 2016 (Processo TC 3954/20166): 

Compulsando os autos do processo TC 3.909/2018, que trata da 

Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder Executivo do 

município de Baixo Guandu – exercício financeiro de 2017 – contas 

de governo, verificamos a seguinte situação no Demonstrativo da 

Dívida Flutuante: 

 

                                                 
6
 Disponível em https://e-

tcees.tce.es.gov.br/DetalharProcesso/Index/1538741?pauta=False&ModuloSelecionado=Processo  
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Vê-se, conforme quadro acima, que o saldo das contas do INSS foi 

baixado a valores modestos, compatíveis com os saldos de contas 

de curto prazo. Assim, o indício de não recolhimento das obrigações 

perante a autarquia federal não mais persiste. 

Tem-se, ainda, que o município se encontra adimplente perante a 

Receita Federal, conforme documentos acostados em sede de 

Prestação de Contas do exercício anterior (processo TC 3.954/2016). 

Assim, entendemos que procede a alegação do gestor, fato este que 

nos conduz a opinar pelo afastamento do indicativo de 

irregularidade apontado no item 6.3 do RT 50/2018. 

Por todo o exposto, anuindo ao posicionamento técnico, entendo por afastar o 

presente indicativo de irregularidade. 

2.8 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem 

suficiente disponibilidade de caixa para pagamento (Item 7.4.1.1 do RT 

50/2018-2 e 2.8 da ITC 3508/2018-1).   

Base normativa: Art.195 da Constituição Federal. 

 

De acordo com o RT 50/2018, o NCE observou que a Municipalidade contraiu 

obrigações de despesa no período vedativo com insuficiência de recursos 

financeiros para pagamento nas seguintes fontes de recurso: 

Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a pagar não processados (R$) : 

Destinação dos 
Recursos 

Disponibilidade 
de caixa bruta 

Obrigações financeiras Disponibilidade líquida 

Até 30/abr 
A partir de 

01/mai 
30/abr 31/dez 

Não vinculadas 2.548.276,12 1.420.023,87 416.896,30 1.128.252,25 711.355,95 

Total 2.548.276,12 1.420.023,87 416.896,30 1.128.252,25 711.355,95 

 
Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a pagar não processados do exercício (R$): 

Destinação dos 
Recursos 

Dispon. Líquida 
antes inscrição 

RPNP 

Obrigações financeiras Disponibilidade líquida 

Até 30/abr 
A partir de 

01/mai 
30/abr 31/dez 

Não vinculadas 711.355,95 58.968,87 465.113,06 652.387,08 187.274,02 

Total 711.355,95 58.968,87 465.113,06 652.387,08 187.274,02 

 
Disponibilidade de caixa após inclusão despesas registradas em 2017 em despesas de exercícios 
anteriores e dos depósitos e consignações registradas no arquivo DEMDFL (R$): 

Destinação dos 
Recursos 

Disponibilidade 
de caixa bruta 

Obrigações financeiras Disponibilidade líquida 

Até 30/abr A partir de 30/abr 31/dez 
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01/mai 

Não vinculadas 187.274,02 0,00 1.930.577,09 187.274,02 - 1.743.303,07 

Total 187.274,02 0,00 1.930.577,09 187.274,02 - 1.743.303,07 

 

O responsável aduziu em sua defesa não se tratar de indisponibilidade financeira, e 

sim de um problema na base de dados do sistema que trazia inconsistências em 

seus relatórios: 

Conforme o item 6.1 podemos analisar que as divergências 

encontradas não se tratavam de indisponibilidade financeira, mas sim 

de um problema na base de dados do sistema que trazia 
inconsistências em seus relatórios. 

Insta destacar que após os ajustes contábeis conforme 

documentação anexa ao item 6.1 podemos observar que havia a 

disponibilidade financeira conforme tabela abaixo: 

1) Disponibilidade de Caixa antes da inscrição dos restos a 

pagar não processados (R$) 

 

2) Disponibilidade de Caixa após a inscrição dos restos a pagar 
não processados do exercício (R$) 

 

3) Disponibilidade de x após inclusão das despesas registradas 

em 2017 em despesas de exercícios anteriores e dos depósitos 
e consignações registradas no arquivo DEMDFL (R$). 

 

Após análise das justificativas apresentadas, o NCE opinou pela manutenção do 

indicativo de irregularidade apontado, por considerar não ter logrado êxito às 
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alegações do gestor, já que os documentos acostados para sustentar as 

argumentações, em especial as peças complementares n. º 13.826, 13.827, 13.828 

e 13.829/2018, não são suficientes para a perfeita apuração da disponibilidade de 

caixa bruta da fonte de recursos próprios, no montante aventado pelo gestor, qual 

seja, saldo em caixa de R$ 5.701.806,18 em recursos na fonte não vinculados 

(tabela 1). 

Para o Tribunal, o valor apurado, que foi alicerçado no termo de verificação das 

disponibilidades encaminhas pelo gestor quando do encaminhamento da PCA, com 

as fontes respectivas é de R$2.548.276,12 e não R$ 5.701.806,18. 

O gestor apresentou defesa oral e juntou documentos a fim de afastar a 

irregularidade deste item, tendo como argumentos de defesa: divergência do saldo 

inicial da disponibilidade de caixa bruta entre ao que aponta o RT 050/2018 e os 

extratos dos bancários do município; divergência do saldo da dívida flutuante e das 

despesas de exercícios anteriores e, inclusão indevida de dívida perante o INSS no 

cômputo da apuração do art. 42, por ser considerada dívida fundada. 

A equipe técnica desta Corte, analisou os apontamentos de defesa e por fim, opinou 

por acatar a exclusão do valor considerando de dívida do INSS no valor de R$ 

939.652,84 e por não prosperar os dois primeiros apontamentos, de modo que a 

insuficiência apontada ao final do encerramento do exercício em R$ 

1.743.303,07 para a ser de R$ 803.650,23. 

Pois bem. 

Antes de emitir minha decisão, reputo importante transcrever a exposição das ações 

administrativas mencionadas pelo gestor em sua defesa oral (peça complementar 

05796/2019 – evento 121), in verbis: 

Ademais, temos que ponderar que o gestor do município de Baixo 

Guandu/ES, teve no ano de 2013/2014 o peso da maior 

concentração pluviométrica da história do município, estas chuvas 

deixaram o Município isolado do resto do País, levando a perda de 

vidas, de estruturas públicas e de toda a malha viária “estradas 

vicinais” do município, uma hecatombe na cadeia produtiva e na 
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infraestrutura do município. Essas consequências foram sentidas não 

só no ano de 2014, mais também nos anos de 2015 e 2016. 

Destacamos também, que no ano de 2013 o gestor encaminhou 

projeto de Lei Complementar para instituir o Código Tributário 

Municipal, considerando que à época o código vigente era o da 

década de 80, totalmente incompatível e desatualizado. O Projeto do 

novo Código Tributário municipal, foi aprovado pelo Poder Legislativo 

Municipal ainda 2013, sancionado tornou-se a Lei Complementar nº 

001/2013 e teve seus efeitos a partir de 2014, incrementando 

sensivelmente a receita própria Municipal.  

No ano de 2014, quando da implantação do Código Tributário 

Municipal, a receita tributária própria, arrecada pelo tesouro 

municipal foi R$ 5.104.408,86 (cinco milhões, cento e quatro mil, 

quatrocentos e oito reais e oitenta e seis centavos), conforme doc. 

em anexo. 

Todavia, foi impetrado uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

objurgando a referida Lei, quando foi acatado o pedido de declaração 

de inconstitucionalidade, pela inobservância do procedimento interno 

no Poder Legislativo, o que declarou o Código Tributário Municipal 

como inconstitucional em junho de 2015, doc. Anexo, o que obrigou a 

abster-se de utilizar a lei totalmente atualizada, para utilizar uma 

obsoleta totalmente desatualizada, ou seja, a Lei nº 890/1980, que 

estava totalmente em desacordo com as normas e institutos jurídicos 

legais, conforme doc 08. 

Este fato, impactou diretamente o orçamento municipal, no 

recolhimento de tributos municipais “tesouro municipal”, no ano de 

2015, conforme abaixo e documentos anexos: 

 Arrecadação do tesouro municipal em 2014 - R$5.104.408,86 

(cinco milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e oito reais e 

oitenta e seis centavos);  

 Arrecadação do tesouro municipal em 2015 - R$4.102.353,47 

(quatro milhões e cento e dois mil, e trezentos e cinquenta e três 

reais e quarenta e sete centavos); 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 87251-0F8BA-0A499



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-058/2019                                                                                                                                                                                                          

lc/fbc 

 Arrecadação do tesouro municipal em 2016-  R$3.342.975,42 (três 

milhões, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta e 

cinco reais e quarenta centavos); 

Resta, clarividente que a situação foi atípica no exercício de 2015 

e 2016, sendo o gestor prejudicado pela perda do Código 

Tributário, que retroagiu a um código tributário obsoleto, deixando 

o município de arrecadar R$ 1.761.833,44 (um milhão, 

setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e três reais e 

quarenta e quatro centavos) só no ano de 2015 e 2016, conforme 

demonstrativos anexo, doc 09. 

A título de informação, depois de muita luta e duas tentativas 

frustradas de aprovação do código tributário municipal, somente 

depois da determinação deste TCE/ES que através da auditoria 

no ano de 2016, processo 03430/2016 que emanou e o Termo de 

Notificação 01226/2017-8 e 01230/2017-4 de 06 de junho de 

2017, instrução técnica 00023/2017-7 e decisão monocrática 

00545/2017--7, que em seu relatório final, que também instou a 

Câmara Municipal a atualizar a legislação tributária do município, 

o gestor municipal, conseguiu no ano de 2017 aprovar o novo 

Código Tributário do Município de Baixo Guandu, na forma da Lei 

Complementar nº 006/2017, que começou a surtir seus efeitos no 

ano de 2018. 

De outro Norte, temos o cenário econômico que o pais vem 

atravessando desde o ano 2014, o que levou a poucos 

investimentos, crescimento atravancado, inflação e recessão, 

fatos que impactaram diretamente nos recursos recebidos pelos 

Municípios brasileiros, congestionando a gestão pública, 

principalmente no exercício de 2015 e 2016, como no caso do 

município de Baixo Guandu/ES, gerido pelo Requerente.  

Se levarmos a um estudo histórico, o ano 2014 e os seguintes, 

passamos pela mais grave crise econômica da história recente 

do nosso pais, situação que interrompeu um longo ciclo de 

prosperidade que teve início com a estabilidade monetária 

alcançada no final da década de 90. O desempenho da economia 

brasileira e do Espírito Santo em 2016 foi de forte retração da 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 87251-0F8BA-0A499



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-058/2019                                                                                                                                                                                                          

lc/fbc 

atividade econômica, reflexo da expressiva deterioração das 

expectativas dos agentes econômicos quanto ao desempenho 

econômico brasileiro. 

Muita incerteza, provocada pela visão de que faltou ao governo 

federal demonstração de força política e determinação de alterar 

a política econômica na direção e na magnitude que a situação 

exigia. Isso foi ficando claro, ao longo de 2015, quando a 

confiança dos agentes econômicos, abalada pela deterioração 

fiscal de 2014, levou a uma forte queda das economias regionais, 

inevitavelmente o município de Baixo Guandu, seguiu na mesma 

direção. 

Do lado externo sofremos na medida em que as exportações 

perderam fôlego mesmo com a forte desvalorização do real. Já 

do lado interno, a demanda agregada mais fraca reduziu as 

oportunidades dos negócios locais crescerem. Em casos como 

esse, os efeitos negativos se reforçaram, provocando perda de 

dinamismo com maior intensidade, sendo o efeito cascata sentido 

com maior intensidade na ponta, ou seja, nos entes que prestam 

o serviço direto a comunidade, como no caso o município de 

Baixo Guandu/ES. 

O ano de 2015 finalizou com a continuidade da recessão 

econômica em 2016 e de estagnação em 2017, um quadro difícil, 

que impôs ao gestor/requerido vigilância e atenção à gravidade 

do momento, além da necessidade de um planejamento 

permanente para formular as ações estratégicas prioritárias que 

visavam minimizar os impactos da crise sobre o município, 

situação que estamos diuturnamente acompanhando, o que vem 

alcançando resultados positivos. 

Outro ponto, é A DIVIDA FLUTUANTE, aquela contraída pela 

Administração Pública, por um breve e determinado período de 

tempo. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende 

os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os 

depósitos e os débitos de tesouraria. Diante do cenário 

ressaltado acima, o gestor passou a estipular metas para a 
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diminuição das dívidas do município, obtendo resultados 

significativos conforme dados abaixo e documentos anexados:  

DIVIDA FLUTUANTE 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS 

2015 — R$ 9.193.973,18 

2016 — R$ 8.470.790,71  

2017 — R$ 3.054.097,68 

 

Os elementos acima, demonstram, que mesmo com toda 

dificuldade expostas, o gestor vem pautando na responsabilidade 

com a coisa pública e nos princípios administrativos e nos 

fundamentos econômicos e contábeis, o que levou a uma 

diminuição considerável da dívida flutuante, vejamos: 

Entre o ano de 2015 e o ano de 2017 foi obtido uma 

diminuição da dívida flutuante no importe de R$6.137.875,50 

(seis milhões, cento e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e 

cinco reais e cinquenta centavos). 

Resta claro e evidente, que o gestor vem cumprindo com a meta 

estabelecida em 2015, no intuito de manter o equilíbrio das 

contas públicas. Diante dos elementos apresentados, resta 

evidenciado que o gestor agiu de boa-fé, com objetivo de diminuir 

a dívida municipal, mantendo o equilíbrio fiscal. Atualmente o 

município se encontra em patamares nunca antes apresentados 

em relação a sua situação fiscal. 

Verifico após analisar detidamente as alegações de defesa, bem como os 

documentos juntados, a boa conduta do gestor na direção de uma responsabilidade 

fiscal do munícipio, a exemplo do comportamento da dívida flutuante entre o ano de 

2015 (R$ 9.193.973,18) e o ano de 2017 (R$ 3.054.097,68), nota-se uma 

redução do importe de R$6.137.875,50 (seis milhões, cento e trinta e sete mil, 

oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) da dívida, mesmo 

tendo o desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo em 2016 

forte retração da atividade econômica. 
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Outro ponto importante a registrar foi o cancelamento de obrigações de 2012 

e exercícios anteriores que estavam inscritas indevidamente no Passivo 

Financeiro, no importe de R$773.789,62. Em que pese, a Área Técnica ter 

ponderado o fato de ter sido dado baixa no exercício de 2017, o que não 

altera a situação patrimonial do exercício em análise, demonstra, contudo, um 

equilíbrio ainda maior das contas, uma vez que tal quantia indevidamente 

inscrita, contribuiu para o resultado negativo da disponibilidade de caixa.  

Temos, contudo, o fato de que após a apresentação de defesa em sustentação 

oral, ter ocorrido o recalculo pela Área Técnica desta Corte, levando ao resultado de 

uma redução da disponibilidade líquida de caixa negativa de R$ 1.743.303,07 para 

R$ 803.650,23. 

Assim, sopesando a irregularidade de baixa materialidade em relação à gestão fiscal 

do Município como um todo, divirjo do entendimento técnico e ministerial, 

entendo que a irregularidade deve ser mantida, porém no campo da ressalva, 

nos termos dos fundamentos deste voto, não maculando as contas do gestor. 

 

2.9 Transferências de Recursos ao Poder Legislativo em desacordo com a 

Constituição Federal (Item 9.1 do RT 50/2018-2 e 2.9 da ITC 3508/2018-1). 

Base normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, 
de 2009), c/c art. 29-A, §2º, da Constituição da República/1988. 

 

De acordo com a análise disposta no RT 50/2018, fora constatado que o Poder 

Executivo deveria repassar ao Poder Legislativo o montante máximo de R$ 

2.922.485,95 a título de duodécimo, no entanto, o valor efetivamente repassado 

correspondeu a R$ 2.966.984,16, excedendo assim em R$ 44.498,21 o valor 

permitido. 

Em resposta, o responsável alegou ser constitucional o repasse para o Poder 

Legislativo, com base no artigo 29-A da Constituição da República, e que os valores 

apurados por este Tribunal estariam divergentes dos valores apurados pela 

Municipalidade. 
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Nesse ponto, informa que o Município apurou R$ 247.248,62 mensal, totalizando 

repasse anual de R$ 2.966.984,22, considerando o balancete da receita 

orçamentária 2015 no valor de R$ 42.385.488,82, perfazendo o percentual de 7%, e 

cumprindo os limites constitucionais. 

O responsável argumentou ainda que os balancetes da receita arrecadada 2015, 

estariam divergentes do valor que foi colocado no TERMO DE CITAÇÃO – 

APÊNDICE F. 

Após compulsar os documentos e justificativas apresentadas, bem como a planilha 

de apuração dos limites para efeitos de base cálculo para repasse de duodécimos 

ao legislativo, a área técnica sugeriu o afastamento do indicativo de irregularidade 

apontado no item 9.1 do RT 50/2018. 

Explica-se o acolhimento das justificativas pelo Corpo Técnico. As rubricas 

contribuição para iluminação pública, multas e juros de mora dos impostos e da 

dívida ativa, bem como a dívida ativa tributária apresentaram arrecadação total de 

R$ 2.417.648,28 (dois milhões quatrocentos e dezessete mil seiscentos e quarenta e 

oito reais e vinte e oito centavos), sendo que na apuração inicial o valor apontado foi 

de R$ 1.781.958,81 (um milhão setecentos e oitenta e um mil novecentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), atingindo o montante de 

R$ 42.385.488,82 (quarenta e dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil 

quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) para base de cálculo 

para efeitos de transferências de duodécimos ao Poder Legislativo, passando-se o 

limite para transferência em R$ 2.966.984,21. 

Oportunamente, importante esclarecer que esse tema foi objeto de Consulta nesta 

Corte – Parecer Consulta TC-018/2017, tendo sido decidido que a base de cálculo 

para fins de limite de despesa do legislativo é composta tão somente pelas receitas 

expressamente contidas no art. 29- A da CF, não compondo, portanto, as receitas 

de contribuições de iluminação pública na base de cálculo para efeitos de 

transferências de duodécimos ao Poder Legislativo. Esta decisão teve seu efeito 

modulado para ser aplicado a partir de 2019. 
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Diante do exposto, perfilhando o posicionamento técnico, afasto a presente 

irregularidade. 

Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da Área Técnica 

e Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora 

submeto à apreciação deste Colegiado. 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

1. PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os senhores conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. Emitir Parecer Prévio, dirigido à Câmara Municipal de Baixo Guandu, 

recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ANUAL do Município de Baixo Guandu, relativas ao exercício de 2016, sob a 

responsabilidade do  Sr. José de Barros Neto, nos termos do artigo 80 inciso II, da 

Lei Complementar 621/2012, bem como do artigo 132 inciso III, da Resolução 

TCEES 261/2013. 

1.2. RECOMENDAR aos atuais gestores:  

1.2.1. Que observem o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e adotem práticas 

de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do 

Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do 

Tesouro Nacional); 

1.2.2. Que observem a base de cálculo para fins de limite de despesa do legislativo, 

composta tão somente pelas receitas expressamente contidas no art. 29- A da CF, 

não compondo, portanto, as receitas de contribuições de iluminação pública na base 

de cálculo para efeitos de transferências de duodécimos ao Poder Legislativo, 

entendimento que deve ser aplicado a partir de 2019, nos termos do Parecer 

Consulta 018/2017-Plenário; 

1.3. Dar ciência aos interessados;  
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1.4. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos.  

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 12/06/2019 - 18ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:   

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

Taufner (Relator) e Rodrigo Coelho do Carmo. 

 

CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente  

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

Relator 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA  

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões  
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