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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA DE 

COLATINA – EXERCÍCIO DE 2017 – PARECER 

PRÉVIO PELA REJEIÇÃO – DETERMINAR - 

ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

I  RELATÓRIO 

 

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Colatina, do 

exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do senhor Sergio Menegulli – 

Prefeito.  

Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o 

Relatório Técnico Contábil RTC 0561/2018-4 em que foram identificados os indícios 

de irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 

0678/2018-2 a seguir listados: 

 

Parecer Prévio 00011/2020-4 - 2ª Câmara

Processo: 03744/2018-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: SERGIO MENEGUELLI

Conferência em www.tce.es.gov.br
Identificador: 4F889-4DFC6-BF43C
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Descrição do achado 

4.1.1.1 Abertura de créditos suplementares em montante superior ao limite estabelecido na 

lei orçamentária anual; 

4.1.1.2 Abertura de crédito adicional especial sem a autorização legislativa correspondente; 

4.1.1.3 Abertura de crédito adicional suplementar sem a existência do total de superávit 

financeiro correspondente; 

4.1.1.4 Abertura de crédito adicional suplementar sem a autorização legislativa 

correspondente; 

4.1.1.5 Abertura de crédito adicional suplementar sem a existência do excesso de 

arrecadação correspondente; 

4.3.2.1.1 Utilização de recursos de compensação financeira pela exploração de petróleo e 

gás natural em fim vedado por lei; 

4.3.2.1.2 Inconsistência na movimentação financeira dos valores recebidos a título de 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural; 

6.1.1 Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço patrimonial é 

inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis (relação de restos a pagar, 

ativo financeiro, termo de verificação de caixa); 

6.1.2 Não reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias relacionadas aos 

aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município; 

12.1.12 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista atualizada. 

 

Diante dos apontamentos foi prolatada a Decisão SEGEX 0656/2018-6, promovendo-

se a citação do responsável para que no prazo de 30 dias improrrogáveis, 

apresentasse as razões de justificativas, bem como os documentos   que   entendesse 

necessários,  em   razão   dos achados da Instrução Técnica Inicial 0678/2018-2.  

Devidamente citado o Sr. Sergio Meneguelli compareceu aos autos (Peça letrônica 69), 

primeiramente para pedir prorrogação do prazo, concedida nos termos da Decisão 

Monocrática 01919/2018-5 . Após e mediante documentos de defesa ( Peças eletrônica 

77 a 79) os Sr. Sergio apresentou justificativas tempestivas.. 

Ato sequente, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de 

Contabilidade e Economia – NCE, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 

00731/2019-7, que propôs o que segue: 
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao município de Colatina, 

exercício de 2017, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017 e com o 
escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores.  

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, op ina-se no 
sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à 
Câmara Municipal de Colatina, recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual 
do Sr. Sergio Meneguelli, prefeito no exercício de 2017, na forma do art. 80 da Lei  
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção dos seguintes indicativos de 
irregularidades do RT 561/2018: 

4.1.1.1 Abertura de créditos suplementares em montante superior ao 
limite estabelecido na lei orçamentária anual. (Item 2.1 desta ITC);  

4.1.1.2 Abertura de crédito adicional especial sem a autorização 
legislativa correspondente. (Item 2.2 desta ITC); 

4.1.1.4 Abertura de crédito adicional suplementar sem a 

autorização legislativa correspondente. (Item 2.4 desta ITC); 

4.1.1.5 Abertura de crédito adicional suplementar sem a 
existência do excesso de arrecadação correspondente. (Item 2.5 desta 

ITC); 

4.3.2.1.1 Utilização de recursos de compensação financeira pela 
exploração de petróleo e gás natural em fim vedado por lei (Item 2.6 

desta ITC); 

4.3.2.1.2 Inconsistência na movimentação financeira dos valores 
recebidos a título de compensação financeira pela exploração de 

petróleo e gás natural. (Item 2.7 desta ITC); 

6.1.1 Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no 
balanço patrimonial é inconsistente em relação aos demais 

demonstrativos contábeis (relação de restos a pagar, ativo financeiro, 
termo de verificação de caixa). (Item 2.8 desta ITC); 

6.1.2 Não reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias 

relacionadas aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do 
município. (Item 2.9 desta ITC). 

Propõe-se ainda, quanto às futuras prestações de contas anuais: 

DETERMINAR o atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade, efetuando o devido 
reconhecimento contábil pertinente às provisões matemáticas previdenciárias 
relacionadas aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município. (Item 
2.9 desta instrução técnica e 6.1.2 do RT) 

 

O Ministério Público de Contas, manifestou-se por meio do Parecer 05506/2019-2, da 

Lavra do Sr. Luciano Vieira, que considera bastante por si mesma a fundanetação 

constante da ITC 0731/2019-7, entende que houve omisssão no relatório técnico por 

não sugerir a citação do resonsável por encaminhas a PCA fora do prazo regimental, e 

pugna: 

[...] 

Em suma, a prestação de contas está maculada pela prática de graves infrações 

à norma legal ouregulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
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operacional ou patrimonial, devendoesse Tribunal de Contas, inexoravelmente, 

emitir parecer prévio pela sua rejeição, nos termos do art.80, inciso III, da LC n. 
621/12. 

Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas: 

1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal 
a REJEIÇÃO dascontas do Executivo Municipal de Colatina referente ao 
exercício de 2017, sob responsabilidade de Sérgio Meneguelli, na forma do art. 

80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, daConstituição do Estado do 
Espírito Santo; 

2 – sejam, nos termos do art. 87, incisos VI e VII, da LC n. 621/2012, expedidas 

as determinações erecomendações propostas pelo NCE à fl. 49 do RT 
00561/2018-4 e à fl. 27 da ITC 00731/2019-7,bem assim, seja recomendado ao 
Chefe do Executivo Municipal para que cumpra o prazo deencaminhamento das 

futuras prestações de contas, em atendimento ao art. 139 do RITCEES, 
edeterminado para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público, aprestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão 

e o respectivo parecer prévio, naforma do art. 48 da LC n. 101/2000; e 

3 – seja, ainda, determinado ao Município de Colatina que proceda à 
recomposição da contaespecífica dos royalties do montante aplicado 

indevidamente, conforme apurado no item 2.6 da ITC00731/2019-7, 
monitorando-se a decisão na forma do art. 194 e segs, do RITCEES. 

Após vieram os autos conclusos. 

É o relatório. 

 

II  FUNDAMENTAÇÃO 

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, 

portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e 

regimentais. 

O exame das presentes contas dá-se em cumprimento ao art. 71, inciso II, da 

Constituição Estadual, c/c art. 71, inciso I e art. 71 da Constituição Federal, o Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). 

Nos termos do art. 122, § 4º do Regimento Interno do TCEES, as contas do Prefeito 

Municipal são compostas pelo Balanço Geral do Município e demais documentos e 

informações exigidos em ato normativo do Tribunal, que no exercício em apreciação, 

encontra-se normatizado pela Instrução Normativa 43/2017, consolidando  as  contas 

das unidades gestoras: Serviço  Colatinense  de  Meio  Ambiente  e  Saneamento 

Ambiental,  Prefeitura  Municipal  de  Colatina,  Câmara  Municipal  de  Colatina,  

Fundo Municipal  de Saúde de Colatina.  
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Considerando que essas contas individuais serão julgadas posteriormente, pode haver 

erros e irregularidades não detectados no nível consolidado que venham a ser 

constatados e julgados no futuro, em atendimento ao que dispõe o art. 71, inciso II, da 

Constituição Federal e art. 71 da Constituição Estadual. 

O exame das contas dos Prefeitos é tarefa nobre, complexa e abrangente atribuída 

constitucionalmente1 às Cortes de Contas, na medida que, por meio do parecer prévio 

subsidia a Câmara Municipal com elementos técnicos para que este Poder emita seu 

julgamento e, assim,  exerça o controle externo a ela atribuído pela Constituição2 e pela 

Orgânica Municipal.  

Em cumprimento ao seu mandato constitucional e legal, e conforme estabelecem o 

caput e § 1º do  art. 124 do Regimento Interno do TCEES, o parecer prévio consiste em 

apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial, financeira e 

fiscal havida no exercício, devendo demonstrar se o balanço geral representa 

adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 

de dezembro, se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade aplicados à Administração Pública, bem como a observância dos 

princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública, concluindo pela 

aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição das contas.  

Saliente-se que a opinião pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição 

fundamenta-se nos critérios dispostos no art. 80 da Lei Orgânica do TCEES (LC 

621/2012): 

I - pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma clara e 

objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a compatibilidade dos 

planos e programas de trabalho com os resultados da execução 

orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o 

cumprimento das normas constitucionais e legais; 

                                                 
1A Constituição da República do Brasil de 1988 e, consequentemente, a Constituição do Estado do Espírito Santo de 
1989, reservaram ao Tribunal de Contas posição de relevo, dotando-o de amplas atribuições fiscalizadoras. Inserido 
no Título IV - Da Organização dos Poderes, Capítulo I - Do Poder Legislativo, e na Seção VI - Da Fiscalização 
Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, o artigo 71 da Constituição do Estado do Espírito 
Santo define as competências do Tribunal de Contas e estabelece que o Controle Externo será exercido com o seu 
auxílio. 
2 Art. 31 da Constituição Federal 1988; art. 29 da Constituição Estadual e art. 15, Inciso V c/c art. 117 . 
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 II - pela 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; 

III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma 

constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial. 

Considerando o comando regimental, a análise da Prestação de Contas do Exercício 

de 2017 observou o escopo delimitado por meio da Resolução TC 297/2016, sendo 

consideradas, nas presentes contas, as irregularidades ou impropriedades    

identificadas  na instrução dos processos de prestação de contas dos ordenadores de 

despesas  e  administradores  dos  regimes  próprios  de previdência  municipal aos 

quais, dada a atribuição conferida ao ente da Federação pela manutenção do equilíbrio 

financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência, nos termos do caput do art. 40 

da Constituição da República (CRFB), do art. 1° da Lei Federal 9.717/1998 e do art. 69 

da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF),   possam   repercutir   na   apreciação   

das contas prestadas  pelo  chefe  do  Poder  Executivo. 

Passo a fundamentar o meu voto com 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. 

 

 

II.1   DO RELATÓRIO TÉCNICO 00561/2018 

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 
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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. 

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

o que segue: 

1. INTRODUÇÃO 

[...] 

2. FORMALIZAÇÃO 

2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO 

A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a este Tribunal conforme 

disposições contidas na Instrução Normativa TC 43/2017, recebida e 
homologada no sistema CidadES em 03/04/2018, nos termos do art. 123 do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado 

pela Resolução TC 261/2013, observando, portanto, o prazo regimental. 

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 122 e o § 2º do art. 
123 do RITCEES, o prazo para emissão do parecer prévio sobre esta prestação 

de contas encerra-se em 03/04/2020. 

 

3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 6330/2016, elaborada nos termos 
do § 2º, do art. 165 da CF/88, compreendendo as metas e prioridades do 

município, dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), 
definindo os programas prioritários de governo e estabelecendo, dentre outras 
diretrizes, os riscos e metas fiscais a serem observados na execução 

orçamentária. 

Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei 6371 / 2016, estimou a 
receita em R$ 317.475.047,00 e fixou a despesa em R$ 317.475.047,00 para o 
exercício em análise, admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares 

até o limite de R$ 63.495.009,40, que corresponde a 20% sobre o total de 
despesa fixada para o exercício de 2017 conforme 8º, I da LOA.  

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  

Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreu abertura de 
créditos adicionais, conforme demonstrado: 

Tabela 1): Créditos adicionais abertos no exercício                                          Em R$ 1,00 

Leis 
Créditos 
adicionais 

suplementares 

Créditos 
adicionais 
especiais 

Créditos 
adicionais 

extraordinários 
Total 
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6371/2016(LOA) 61.080.298,52 2.550.622,71 0,00 63.630.921,23 

6330/2016(LDO) 9.827.327,75 0,00 0,00 9.827.327,75 

6414/2017 9.107.535,94 25.000,00 0,00 9.132.535,94 

6459/2017 3.225.671,06 71.006,90 0,00 3.296.677,96 

6412/2017 16.159.410,29 0,00 0,00 16.159.410,29 

6425/2017 0,00 6.806.716,30 0,00 6.806.716,30 

6397/2017 242.100,00 0,00 0,00 242.100,00 

Total 99.642.343,56 9.453.345,91 0,00 109.095.689,47 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

De acordo com a dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários, 
constata-se que houve alteração na dotação inicial no valor de  R$ 
36.416.140,92 , conforme segue: 

Tabela 2): Despesa total fixada                                                                              Em R$ 
1,00 

(=) Dotação inicial (BALORC) 317.475.047,00 

(+) Créditos adicionais suplementares (DEMCAD) 99.642.343,56 

(+) Créditos adicionais especiais (DEMCAD) 9.453.345,91 

(+) Créditos adicionais extraordinários (DEMCAD) 0,00 

(-) Anulação de dotações (DEMCAD) 72.679.548,55 

(=) Dotação atualizada apurada (a) 353.891.187,92 

(=) Dotação atualizada BALORC (b) 353.891.187,92 

(=) Divergência (c) = (a) – (b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Verifica-se que as fontes para abertura dos créditos adicionais foram as 
seguintes: 

Tabela 3): Fontes de Créditos Adicionais                                                              Em R$ 
1,00 

Anulação de dotações 66.912.926,55 

Excesso de arrecadação 8.035.615,32 

Superávit Financeiro 28.380.525,60 

Operações de Crédito 0,00 

Anulação de Reserva de Contingência 5.766.622,00 

Recursos sem despesas correspondentes (§8º do art. 166, CF/1988) 0,00 

Saldo de créditos especiais/extraordinários aberto nos últimos 4 meses 0,00 

Recursos de Convênios 0,00 

Total 109.095.689,47 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Considerando que a autorização contida na LOA para abertura de créditos 
adicionais foi de R$ 63.495.009,40 e a efetiva abertura foi de R$ 63.630.921,23, 
constata-se a infringência à autorização estipulada.  
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4.1.1 Indicativos de Irregularidade  

4.1.1.1 Abertura de créditos suplementares em montante superior ao limite 
estabelecido na Lei Orçamentária Anual  

Base normativa: artigo 167, inciso V, da Constituição da República; artigos 42 e 

85 da Lei Federal nº 4.320/1964. 

Conforme demonstrado na tabela 01, da análise das relações de créditos 
adicionais encaminhadas pelo gestor (arquivo digital DEMCAD), verificou-se que 

foram abertos créditos adicionais no montante de R$ 63.630.921,23 com base na 
autorização contida na Lei Orçamentária Anual (Lei 6371/2016), no entanto, a 
autorização da LOA era R$ 63.495.009,40. 

Em consulta ao CidadES, como também à legislação presente no sitio eletrônico 
da Prefeitura e da Câmara Municipal, não foi encontrada lei alterando o 
percentual de suplementações previsto na Lei Orçamentária Anual.  

Verifica-se que a limitação para abertura de créditos adicionais suplementares foi 
ultrapassada em R$ 135.911,83, sendo necessário citar o prefeito responsável 
para que apresente as alegações de defesa, bem como o detalhamento das 

suplementações efetuadas sob o amparo do artigo 8, inciso I da Lei 
Orçamentária Anual.  

Além disso, foi indicada abertura de créditos especiais no montante de R$ 

2.550.622,71 com base na autorização da LOA, tal indicativo será abordado no 
item 4.1.1.2. 

 

4.1.1.2 Abertura de crédito adicional Especial sem a autorização legislativa 

correspondente 

Base normativa: artigo 43, caput, inciso I e § 2º da Lei Federal 4.320/1964.  

Conforme demonstrado na tabela 01, da análise das relações de créditos 

adicionais encaminhadas pelo gestor (arquivo digital DEMCAD), verificou-se a 
abertura de R$ 2.646.629,61 em créditos adicionais Especiais sem a autorização 
legislativa correspondente: 

 

Leis 
Créditos 

adicionais especiais 

6371/2016 

(LOA)  

Artigo 8º - autoriza a abertura de créditos 
adicionais suplementares até o limite de 20% 
(vinte por cento) sobre o 

total de despesa f ixada para o exercício de 2017 2.550.622,71 

6414/2017  
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

suplementar 25.000,00 

6459/2017 Autoriza a abertura de crédito suplementar 71.006,90 

Total: 2.646.629,61 

Torna-se, portanto, necessário citar o prefeito municipal para que apresente as 

alegações de defesa, bem como o detalhamento das suplementações efetuadas 
a título de Crédito Adicional Especial e suas leis autorizativas.  

 

4.1.1.3 Abertura de crédito adicional suplementar sem a existência do total de 

superávit financeiro correspondente 

Base normativa: artigo 43, caput, inciso I e § 2º da Lei Federal 4.320/1964.  

O Demonstrativo consolidado dos créditos adicionais (DEMCAD) demonstra um 
montante de R$ 28.380.525,60 em créditos adicionais suplementares abertos à 
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fonte superávit financeiro, no entanto, de acordo com o Balanço Patrimonial 

Consolidado do exercício em análise, o Superávit Financeiro do exercício 
anterior, foi de R$ 24.904.451,03, conforme evidenciado: 

Ativo Financeiro do exercício anterior R$ 54.118.700,70 

Passivo Financeiro do exercício anterior R$ 29.214.249,67 

Superávit Financeiro Consolidado R$ 24.904.451,03 

Total de Créditos Adicionais Suplementares abertos com a fonte 
Superávit Financeiro 

R$ 28.380.525,60 

Total de Créditos Adicionais Suplementares abertos sem a existência do 

Superávit Financeiro correspondente 
R$ -3.476.074,57 

 Fonte: BALPAT  

Depreende-se, portanto, que houve abertura de créditos adicionais 
suplementares no montante de R$ 3.476.074,57, sem a existência do Superávit 
Financeiro correspondente. 

Desta forma, sugere-se citar o responsável, para que apresente alegações de 
defesa que julgar necessários para esclarecer o presente indicativo.  

 

4.1.1.4 Abertura de crédito adicional suplementar sem a autorização legislativa 

correspondente 

Base normativa: artigo 167, inciso V, da Constituição da República; artigos 42, 

43 e 85 da Lei Federal nº 4.320/1964. 

Conforme demonstrado na tabela 01, da análise das relações de créditos 
adicionais encaminhadas pelo gestor (arquivo digital DEMCAD), verificou-se a 

abertura de R$ 9.827.327,75 em créditos adicionais suplementares, tendo como 
autorização legislativa a Lei 6330/2016(LDO). 

Verifica-se também, que a Lei 6459/2017 autorizou a abertura de crédito 

adicional suplementar até o limite de R$ 3.000.000,00, no entanto, conforme 
demonstrado na tabela 01, foram abertos R$ 3.225.671,06 em créditos 
suplementares com base na referida lei, R$ 225.671,06 maior que o autorizado. 

Além disso, foi indicada abertura de créditos especiais no montante de R$ 
71.006,90 com base na autorização da Lei 6459/2017, tal indicativo foi abordado 
no item 4.1.1.2. 

Desta forma, sugere-se citar o responsável, para que apresente alegações de 
defesa que julgar necessários para esclarecer o presente indicativo.  

 

4.1.1.5 Abertura de crédito adicional suplementar sem a existência do excesso 

de arrecadação correspondente 

Base normativa: artigo 43, caput, inciso II e § 3º da Lei Federal 4.320/1964.  

Conforme demonstrado na tabela 03, da análise das relações de créditos 
adicionais encaminhadas pelo gestor (arquivo digital DEMCAD), verificou-se que 

foram abertos créditos adicionais tendo como fonte Excesso de arrecadação no 
montante de R$ 8.035.615,32. 

Observa-se, no entanto, da análise do Balanço Orçamentário (BALORC) que 

houve no exercício, déficit de arrecadação de R$ 13.510.859,19. 

Desta forma, sugere-se citar o responsável, para que apresente alegações de 
defesa que julgar necessários para esclarecer o presente indicativo.  
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4.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  

A política fiscal dos entes públicos abrange a administração das receitas, do 
orçamento e da despesa pública, assim como dos ativos e passivos.  

Neste contexto, o resultado primário, obtido pela diferença entre receitas e 
despesas primárias, tem como objetivo principal indicar a capac idade que o 
município tem em gerar receitas suficientes para custear as despesas correntes 

e de investimentos, sem que haja comprometimento da capacidade de 
administrar a dívida existente. 

As receitas primárias (não-financeiras) são as resultantes basicamente da 

arrecadação de tributos e prestação de serviços. As despesas primárias são 
aquelas necessárias à prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas 
financeiras). 

Por seu turno, o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da dívida 
fiscal líquida, indicando a necessidade ou não de financiamento do setor público 
junto a terceiros. 

A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece 
regras em relação às metas de resultados primário e nominal, conforme o §1º do 
art. 4º: 

§1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de 
Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores 
correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 
nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a 

que se referirem e para os dois seguintes. 

Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando 
comprometido o atingimento das metas estabelecidas na LDO: 

Art. 9º Se verif icado, ao f inal de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos 

montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de 
empenho e movimentação f inanceira, segundo os critérios f ixados 
pela lei de diretrizes orçamentárias. 

O acompanhamento da evolução do cumprimento ou não das metas 
estabelecidas na LDO, para os resultados primário e nominal, é feito por meio do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), na forma estabelecida 

pela Lei Complementar 101/2000. A meta estabelecida na LDO para resultados 
primário e nominal do município e o resultado obtido da execução do orçamento 
estão detalhados no quadro a seguir: 

Tabela 4): Resultados Primário e Nominal                                                             Em R$ 
1,00 

Rubrica Meta LDO Execução 

Receita Primária  286.377.230,00    290.380.147,77 

Despesa Primária  292.500.000,00  312.750.858,29 

Resultado Primário  -6.122.770,00     -6.499.635,21 

      

Resultado Nominal  -3.679.700,19  3.542.873,80 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte de Contas, pelo não 
atingimento de metas previstas conforme consta nos seguintes processos:  

Processo Período Meta 

2732/2017 1º bimentre/2017 Meta Bimestral de Arrecadação, 

Resultado Nominal. 
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8438/2017 4º bimentre/2017 Meta Bimestral de Arrecadação. 

Da análise da tabela 4, acima, verifica-se que o município de Colatina não 
atingiu, no exercício de 2017, as metas de resultado Primário e Nominal. 

Entretanto, considerando que ao final do exercício foi verificado superávit 
financeiro, e, apesar do déficit orçamentário, o mesmo apresentou-se amparado 
por superávit financeiro do exercício anterior. Sendo assim, opina-se no sentido 

de não citar o gestor responsável. 

 

4.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  

No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que houve uma arrecadação 
de 95,86% em relação à receita prevista: 

 

Tabela 5): Execução orçamentária da receita                                                 Em R$ 1,00 

Unidades gestoras Previsão Arrecadação 
% 

Arrecadação 

Fundo Municipal de Saúde de Colatina 59.077.395,48 61.482.733,75 104,07 

Serviço Colatinense de Saneamento 

Ambiental 
36.711.200,00 39.363.542,68 107,22 

Prefeitura Municipal de Colatina                   230.257.684,79 211.689.144,65 91,94 

Total (BALORC por UG) 326.046.280,27 312.535.421,08 95,86 

Total (BALORC Consolidado) 326.046.280,27 312.535.421,08 95,86 

Divergência 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

A receita orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a 

que segue: 

Tabela 6): Receita Orçamentária por categoria econômica (consolidado)        Em R$ 1,00 

Categoria da Receita 
Previsão 

Atualizada 

Receitas 

Realizadas 

Receita Corrente 294.798.009,49 302.100.208,35 

Receita de Capital 31.248.270,78 10.435.212,73 

Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 

Operações De Crédito / Refinanciamento 0,00 0,00 

Totais 326.046.280,27 312.535.421,08 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

A execução orçamentária consolidada representa 89,43% da dotação atualizada, 
conforme se evidencia na tabela a seguir: 

Tabela 7): Execução orçamentária da despesa                                                    Em R$ 
1,00 

Unidades gestoras Autorização Execução 
% 

Execução 

Câmara Municipal de Colatina                       7.341.168,00 6.838.614,17 93,15 

Fundo Municipal de Saúde de Colatina 96.199.728,26 92.124.300,89 95,76 

Serviço Colatinense de Saneamento 

Ambiental 
39.719.200,00 37.605.136,35 94,68 

Prefeitura Municipal de Colatina                   210.631.091,66 179.922.572,68 85,42 

Total (BALORC por UG) 353.891.187,92 316.490.624,09 89,43 

Total (BALORC Consolidado) 353.891.187,92 316.490.624,09 89,43 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 4F889-4DFC6-BF43C



  
 

PARECER PRÉVIO  TC-011/2020 
lm/fbc 

 

 

Divergência 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

A despesa orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a 
que segue: 

Tabela 8): Despesa orçamentária por categoria econômica (consolidado)          Em  R$ 
1,00 

Especificação 
Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Despesas 
Empenhadas 

Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

Corrente 274.431.289,00 311.752.346,62 296.420.689,91 286.356.016,88 277.943.507,12 

De Capital 37.042.758,00 42.138.841,30 20.069.934,18 16.246.932,43 15.616.432,56 

Reserva de 
Contingência 

6.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reserva do 

RPPS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização da 

Dívida / 
Refinanciamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totais 317.475.047,00 353.891.187,92 316.490.624,09 302.602.949,31 293.559.939,68 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

A execução orçamentária evidencia um resultado deficitário no valor de 

R$3.955.203,01, conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 9): Resultado da execução orçamentária (consolidado)                         Em R$ 1,00 

Receita total realizada 312.535.421,08 

Despesa total executada (empenhada) 316.490.624,09 

Resultado da execução orçamentária (déficit/superávit) -3.955.203,01 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Constata-se, entretanto, superávit financeiro de R$ 24.904.451,03 evidenciado 
no exercício anterior, suficiente para a cobertura do déficit orçamentário do 
exercício em análise. 

 

4.3.1 Aplicação de Recursos por Função de Governo e Grupo de Natureza 
da Despesa 

As tabelas a seguir (10, 11 e 12) apresentam os valores orçados e executados 

por funções de governo, bem como por grupo de natureza da despesa previstos 
no orçamento do município, contemplando, deste modo, um resumo do total da 
destinação dos recursos aplicados: 

Tabela 10): Aplicação Recursos por Função de Governo                            Em R$ 1,00 

Função de Governo Despesa 

Código Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga 

10 Saúde 96.199.728,26 92.124.300,89 88.239.991,21 85.974.335,56 

12 Educação 89.747.055,88 86.580.277,28 86.079.001,05 82.570.590,20 

17 Saneamento 63.863.251,96 47.569.681,57 42.666.233,37 41.524.780,47 

4 Administração 38.707.106,56 38.015.034,48 36.102.211,03 34.651.970,62 

15 Urbanismo 24.694.442,11 20.174.145,51 18.847.226,19 18.575.134,00 

28 Encargos Especiais 12.402.081,06 12.333.766,59 11.945.690,74 11.867.328,26 

1 Legislativ a 6.811.797,00 6.352.686,46 6.352.686,46 6.352.686,46 

8 Assistência Social 13.008.475,25 6.252.460,28 6.046.978,18 5.804.286,83 

26 Transporte 2.320.053,03 1.931.275,84 1.334.517,60 1.334.489,70 
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20 Agricultura 1.419.751,32 1.374.259,16 1.366.709,71 1.366.414,08 

18 Gestão Ambiental 1.525.025,00 1.264.374,31 1.179.986,75 1.176.610,28 

13 Cultura 1.117.916,93 1.113.114,38 1.083.020,91 1.039.870,35 

16 Habitação 749.108,40 675.010,00 675.010,00 669.555,00 

27 Desporto E Lazer 784.365,55 485.518,27 463.022,68 433.446,48 

6 Segurança Pública 277.503,52 111.590,87 89.035,23 89.035,23 

23 Comércio E Serv iços 99.392,11 98.072,11 96.572,11 96.572,11 

14 Direitos Da Cidadania 163.653,98 35.056,09 35.056,09 32.834,05 

22 Indústria 480 0 0 0 

TOTAL 353.891.187,92 316.490.624,09 302.602.949,31 293.559.939,68 

 

 

Tabela 11): Aplicação Recursos por Grupo de Natureza da Despesa                Em R$ 
1,00 

 Grupo de Natureza da Despesa 

Despesa 

Orçada Empenhada Liquidada Paga 

Pessoal e Encargos Sociais  151.495.826,14  147.283.290,37  147.000.814,92  143.578.975,29 

Juros e Encargos da Dív ida  395.758,59  379.676,43  379.676,43  379.676,43 

Outras Despesas Correntes  159.860.761,89  148.757.723,11  138.975.525,53  133.984.855,40 

Inv estimentos  38.778.750,93  16.709.844,81  12.886.843,06  12.256.343,19 

Amortização da Dív ida  3.360.090,37  3.360.089,37  3.360.089,37  3.360.089,37 

TOTAL 353.891.187,92  316.490.624,09  302.602.949,31  293.559.939,68 

 

Tabela 12): Aplicação de Recursos por Modalidade de Aplicação                     Em R$ 1,00 

Modalidade de Aplicação 

Despesa 

Código Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga 

71 

Transf erências a Consórcios 

Públicos Mediante Contrato de 

Rateio 

415.305,60 342.583,20 342.583,20 321.618,40 

90 Aplicações Diretas 347.963.167,88 311.324.805,33 297.579.480,31 288.699.135,26 

91 

Aplicação Direta Decorrente de 
Operação entre Órgãos, Fundos 

e Entidades dos Orçamentos 

Fiscal e da  

2.158.614,39 2.116.005,86 2.033.556,10 1.891.856,32 

50 
Transf erências a Instituições 
Priv adas sem f ins Lucrativ os 

3.354.100,05 2.707.229,70 2.647.329,70 2.647.329,70 

99 Reserv a de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
353.891.187,92 

 316.490.624,09  302.602.949,31  293.559.939,68 
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4.3.2 Utilização dos recursos obtidos a título de compensação financeira 

pela exploração de petróleo e gás natural (recursos de royalties)  

O recebimento de recursos pelo município a título de compensação financeira 
pela exploração de petróleo e gás natural (recursos de royalties) possuem fontes 

específicas para controle do recebimento e aplicação. Nesse sentido, a tabela a 
seguir evidencia o recebimento e aplicação de tais recursos, no exercício, 604 
“royalties do petróleo recebidos da união” e 605 “royalties do petróleo estadual” 

(Lei Estadual nº. 8.308/2006): 

Tabela 13): Aplicação Recursos  Royalties (Função/Programa)                  Em R$ 1,00 

Fonte  

nº 
Descrição Receita 

Despesa 

Programa Empenhada Liquidada Paga 

604 Federal 2.961.978,74 Administração - **** 16.968,01 13.395,56 12.838,17 

      Administração - **** 56.600,00 15.621,60 15.621,60 

      Administração - **** 83.311,10 83.311,10 83.311,10 

      Administração - **** 1.885.633,27 1.885.633,27 1.765.250,92 

      Assistência Social - **** 44.114,02 44.114,02 44.114,02 

      Educação - **** 257.989,28 257.989,28 257.989,28 

      Urbanismo - **** 9.439,73 9.439,73 9.439,73 

      Urbanismo - **** 7.688,89 7.688,89 7.688,89 

      Habitação - **** 553.640,00 553.640,00 548.185,00 

      Desporto E Lazer - **** 4.023,25 4.023,25 4.023,25 

      Encargos Especiais - **** 30.000,00 26.914,44 26.914,44 

605 Estadual 2.889.284,30 Administração - **** 1.269.111,66 1.169.758,71 1.140.758,71 

      Saúde - **** 84.970,99 84.970,99 84.970,99 

      Educação - **** 358.310,48 355.959,79 77.310,48 

      Urbanismo - **** 825.721,32 364.790,36 290.027,44 

      Saneamento - **** 3.396,82 3.396,82 3.396,82 

      Saneamento - **** 140.000,00 140.000,00 140.000,00 

      Desporto E Lazer - **** 81.681,98 81.681,98 81.681,98 

TOTAL 5.851.263,04  5.712.600,80 5.102.329,79 4.593.522,82 

Observou-se do Balanço Patrimonial que a fonte nº 604 iniciou o exercício com 
déficit financeiro de R$ -974.160,76 e encerrou superavitária em R$ 12.881,11, e 

a fonte nº 605 iniciou o exercício com superávit financeiro de R$ 320.194,98 e 
encerrou deficitária em R$ -337.906,36. 

Verificou-se, ainda, do balancete da despesa executada, evidências de utilização 

de recursos de royalties para pagamento do quadro permanente de pessoal, em 
descumprimento do art. 8º da Lei federal 7.990/89. 

 

4.3.2.1 Indicativo de Irregularidade 

4.3.2.1.1 Utilização de recursos de compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural em fim vedado por lei. 

Base legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 
Do balancete da execução orçamentária, verificou-se que o município aplicou 
recursos de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural 

em fim vedado por lei, infringindo o art. 8º da Lei Federal 7.990/89.  

Mencionado requisito legal veda a aplicação de recursos em quadro permanente 
de pessoal, o que não foi observado pelo município, pois se verifica o pagamento 

de despesas relacionadas a auxílio alimentação a servidores municipais 
(339046, despesa empenhada de R$ 1.929.747,29), passíveis de devolução à 
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fonte de recursos nº 604, royalties do petróleo recebidos da união. Detalhamento 

a seguir: 

Ano UG Orgao Funcao SubFuncao Programa Acao Classif. Despesa Fonte Emp. Liq. Pago 

2017 019E0700001 40 08 122 0033 2.036 3 3 90 46 604       44.114,02        44.114,02        44.114,02  

2017 019E0700001 30 04 331 0012 2.031 3 3 90 46 604   1.885.633,27    1.885.633,27    1.765.250,92  

            

1.929.747,29   1.929.747,29   1.809.364,94  

Desta forma, propõe-se citar o prefeito para apresentar alegações de defesa e 
documentos de prova, alertando-o da necessidade de utilização dos recursos 
próprios para devolução à fonte nº 604 royalties do petróleo recebidos da União, 

tendo em vista o desvio de finalidade na aplicação de tais recursos, não se 
observando em quais políticas públicas poderia ser utilizado o recurso 
proveniente dos royalties. 

 

4.3.2.1.2 Inconsistência na movimentação financeira dos valores recebidos a 
título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural  

Base Legal: artigos 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103 e 105 da Lei 4320/1964.  

No entanto, confrontando-se o saldo financeiro final apurado, o demonstrado no 
balanço patrimonial e o saldo bancário em 31/12/2017, observa-se 

inconformidade entre os valores, conforme abaixo demonstrado: 

Observou-se, do anexo ao balanço patrimonial, que a fonte de recursos 604 – 
Royalties do Petróleo, iniciou o exercício com déficit financeiro de R$ 

974.160,76, e encerrou superavitária, no montante de R$ 12.881,11. Dos 
balancetes da execução orçamentária constatou-se que foram recebidos no 
exercício R$ 2.961.978,74 e empenhados R$ 2.949.407,55. Em consulta ao 

Termo de Verificação, observa-se o montante de R$ 329.186,18 em conta 
corrente, conforme se demonstra: 

Fonte 
Sup. Financ. 

Exerc. Anterior  Receitas  
 Despesas 

Empenhadas  

 Saldo 

Final 
Apurado  

 Superáv it 
Financeiro Atual  

 Saldo Em 

Conta 
Bancária  

604 -974.160,76 2.961.978,74 2.949.407,55 -961.589,57 12.881,11 329.186,18 

Da análise das informações acima transcritas, conclui-se que a fonte de recursos 
nº 604 deveria encerrar o exercício com déficit financeiro de R$ 961.589,57, e 
não com superávit R$ 12.881,11. Além disso, existe saldo em conta corrente no 

montante de  R$ 223.034,60, valor este incompatível com o saldo apurado e o 
evidenciado, tendo em vista o montante de restos a pagar classificados na fonte.  

De igual modo, a fonte de recursos 605 – Royalties do Petróleo, 605, iniciou o 

exercício com superávit de R$ 320.194,98 e encerrou deficitária no valor de R$ -
337.906,36. Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se que foram 
recebidos no exercício R$ 2.889.284,30 e empenhados R$ 2.763.193,25. Em 

consulta ao Termo de Verificação, observa-se o montante de R$ 862.270,64 em 
conta corrente, como demonstrado: 

Fonte 

Sup. Financ. 

Exerc. Anterior  Receitas  

 Despesas 

Empenhadas 

 Saldo Final 

Apurado  

 Resultado 
Financeiro 

Atual  

 Saldo Em 
Conta 

Bancária  

605 320.194,98 2.889.284,30 2.763.193,25 446.286,03 -337.906,36 862.270,64 

Compulsando os dados acima transcritos, observa-se que a fonte de recursos nº 
605 deveria encerrar o exercício com superávit financeiro de R$ 446.286,03, e 
não deficitário em R$ 337.906,36, conforme evidenciado. Além disso, o saldo em 

conta bancária é inconsistente com resultado financeiro, havendo restos a pagar 
em um montante de 950 mil reais.  

Por todo o exposto, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar 

alegações de defesa e documentos de prova. 
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5 EXECUÇÃO FINANCEIRA 

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a 

execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os 
recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados ao 
saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte. 

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro: 

Tabela 14): Balanço Financeiro (consolidado)                                                  Em R$ 1,00 

Saldo em espécie do exercício anterior 53.571.069,41 

Receitas orçamentárias 312.535.421,08 

Transferências f inanceiras recebidas 36.132.377,00 

Recebimentos extraorçamentários 51.919.794,27 

Despesas orçamentárias 316.490.624,09 

Transferências f inanceiras concedidas 37.841.013,83 

Pagamentos extraorçamentários 42.806.256,28 

Saldo em espécie para o exercício seguinte 57.020.767,56 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades apresentado nos 

termos de verificação: 

Tabela 15): Disponibilidades                                                                            Em R$ 1,00 

Unidades gestoras Saldo 

Câmara Municipal de Colatina                       0,00 

Fundo Municipal de Saúde de Colatina 13.746.127,50 

Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental 11.274.607,15 

Prefeitura Municipal de Colatina                   32.000.032,91 

Total (TVDISP por UG) 57.020.767,56 

Total (TVDISP Consolidado)  57.020.767,56 

Divergência 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

 

 

6 EXECUÇÃO PATRIMONIAL 

As alterações quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou 
diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos  patrimoniais, 

refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.  

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado 
patrimonial superavitário no valor de R$ 10.458.207,30. Dessa forma, o resultado 

das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no patrimônio do 
município.  

Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as variações quantitativas 

ocorridas no patrimônio: 

Tabela 16): Síntese da DVP (consolidado)                                                             Em R$ 
1,00 

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) 374.965.862,22 
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Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) 364.507.654,92 

Resultado Patrimonial do período 10.458.207,30 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por meio 

do Balanço Patrimonial. 

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da 
entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além 

das contas de compensação. 

Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial do município, no 
encerramento do exercício em análise: 

Tabela 17): Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)                                   Em R$ 
1,00 

Especificação 2017 2016 

Ativo circulante 104.116.472,31 91.968.315,67 

Ativo não circulante 188.080.604,41 171.065.714,33 

Passivo circulante 37.211.207,95 30.602.561,63 

Passivo não circulante 65.920.569,22 53.718.000,55 

Patrimônio líquido 189.065.299,55 178.713.467,82 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado no “Quadro de Ativos e 

Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e 
no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de Recursos):  

Tabela 18): Resultado financeiro                                                                         Em R$ 
1,00 

Especificação 2017 2016 

Ativo Financeiro (a) 57.671.616,43 54.118.700,70 

Passivo Financeiro (b) 33.302.184,86 29.214.249,67 

Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c) = (a) – (b)  24.369.431,57 24.904.451,03 

Recursos Ordinários 34.077.720,31 -40.179.440,92 

Recursos Vinculados -9.708.288,74 65.083.891,95 

Resultado Financeiro por Fonte de Recursos (d) 24.369.431,57 24.904.451,03 

Divergência (c) – (d) 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo 
financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para 
abertura de créditos adicionais, desde que observadas as correspondentes 

fontes de recursos, na forma do art. 43, da Lei 4.320/1964.   

Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a pagar, processados e não 
processados, evidenciada no Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:  

Tabela 19): Movimentação dos restos a pagar                                                       Em R$ 
1,00 

Restos a Pagar Processados Não Processados Total Geral 

Saldo Final do Exercício anterior 9.954.027,32 12.469.362,39 22.423.389,71 

Inscrições 9.043.009,63 13.887.674,78 22.930.684,41 
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Incorporação/Encampação 0,00 0,00 0,00 

Pagamentos 9.796.407,72 8.149.313,56 17.945.721,28 

Cancelamentos 40.907,17 2.444.079,38 2.484.986,55 

Outras baixas 0,00 0,00 0,00 

Saldo Final do Exercício atual 9.159.722,06 15.763.644,23 24.923.366,29 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Conforme as Notas Explicativas ao BALPAT e ao DEMVAP: 

• As   informações   de   provisões   da   Prefeitura   Municipal  de   

Colatina   e   do   Fundo Municipal de Saúde não constam no 
demonstrativo, haja vista que os cálculos não foram 
concluídos/apresentados antes do encerramento do exercício de 
2017. 

•As   depreciações   da   Prefeitura   Municipal   de   Colatina  e   do   
Fundo   Municipal   de Saúde   não   foram   evidenciadas   no   
Balanço   Patrimonial,   tendo   em   vista   que   as informações   não   
foram   concluídos/apresentados   antes  do   encerramento   do 

exercício de 2017. 

• As   provisões   da   Prefeitura   Municipal   de   Colatina   e   Fundo   
Municipal   de   Saúde ainda não foram constituídas pois os cálculos 

não foram concluídos/apresentados antes do encerramento do 
exercício de 2017. 

 

6.1 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

6.1.1 Resultado Financeiro das Fontes de Recursos evidenciado no 
Balanço Patrimonial é Inconsistente em Relação aos demais 
Demonstrativos Contábeis (Relação de Restos a Pagar, Ativo Financeiro, 

Termo de Verificação de Caixa) 

Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT), 

verificou-se incompatibilidade no resultado financeiro das fontes de recursos 
evidenciado, conforme se demonstra: 

Fonte de Recurso Resultado Financeiro (R$) 
Disponibilidade Líquida 

de Caixa (R$) 

Saúde – Recursos Próprios -24.765.896,07 70.183,19 

Saúde - Recursos SUS -3.275.576,53 6.322.457,27 

Não vinculadas 34.077.720,31 4.532.308,56 

 

O resultado acima é inconsistente com o apurado por este TCEES, por meio do 
Anexo 5 da RGF, tabela 26 deste relatório, tendo como base o Termo de 

Verificação de Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e Demonstração da 
Dívida Flutuante. Embora o conceitos utilizado na elaboração do Anexo 5 difira 
do utilizado na apuração do resultado financeiro, foi possível identificar a 

incoerência. 

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei 
Complementar 101/00, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica 

serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda 
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para que apresente as 

justificativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade. 
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6.1.2 Não Reconhecimento das Provisões Matemáticas Previdenciárias 

Relacionadas aos Aposentados e Pensionistas sob Responsabilidade do 
Município 

Base normativa: Normas Brasileiras de Contabilidade 

Verificou-se de declaração efetuada pelo prefeito, bem como relação de 
beneficiários (arquivo DECINAT) que o município faz o custeio de 
aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal.  

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. 

 

7 GESTÃO FISCAL 

7.1 DESPESAS COM PESSOAL  

Base Normativa: Art. 20, inciso III, alínea “b”, art. 19, III, e art. 22, parágrafo único 
da Lei Complementar 101/2000. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, 
em seus arts. 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos 
Poderes e Entes da Federação. 

Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:  

A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do 
Ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos 
alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não 

cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.3 

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à 
Receita Corrente Líquida (RCL), que por sua vez, segundo definição da 

Secretaria do Tesouro Nacional: 

É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e 

outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns 
itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo 
interpretações que extrapolem os dispositivos legais. 

Apurou-se a RCL Ajustada do município, no exercício de 2017, que, conforme 

planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 301.008.698,02. 

Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas, 
que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 

46,20% da receita corrente líquida ajustada, conforme demonstrado na planilha 
APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir: 

 

Tabela 20)Despesas com pessoal – Poder Executivo                                       Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

                                                 
3
 BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 7. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-
Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2016.  
 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 4F889-4DFC6-BF43C



  
 

PARECER PRÉVIO  TC-011/2020 
lm/fbc 

 

 

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada 301.008.698,02 

Despesa Total com Pessoal – DTP 139.062.328,54 

% Apurado (DTP / RCL Ajustada) 46,20 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Conforme a tabela anterior, observa-se o cumprimento do limite de pessoal do 
Poder Executivo em análise. 

No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder 

Executivo e o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 
47,92% em relação à receita corrente líquida ajustada, conforme evidenciado 
resumidamente na tabela a seguir: 

Tabela 21)Despesas com pessoal – Consolidado                                       Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada 301.008.698,02 

Despesa Total com Pessoal – DTP 144.243.978,58 

% Apurado (DTP / RCL Ajustada) 47,92 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Conforme a tabela anterior, observa-se o cumprimento do limite de pessoal 
consolidado. 

 

7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO  

Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e art. 3º, II, da 
Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. 

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Resolução 40/2001 do 

Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para fins fiscais, corresponde 
ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade 
(excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as 

entidades da administração indireta), assumidas: a) pela realização de 
operações de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em 
prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de 

operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios 
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses; c) com os 
precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante 

a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e, d) pela realização 
de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham 
constado como receitas no orçamento. 

A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o montante da dívida 
consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de 
caixa e demais haveres financeiros). 

No uso de suas competências constitucionais (art. 52 da CF/88), o Senado 
Federal editou a Resolução 40/2001, disciplinado que a dívida consolidada 
líquida dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.  

Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da prestação de contas 
anual do município, ao final do exercício em análise, a dívida consolidada líquida 
representou 2,87% da receita corrente líquida, conforme se demonstra na tabela 

a seguir: 

Tabela 22): Dívida Consolidada Líquida                                                               Em R$ 
1,00 

Descrição Valor 

Dívida consolidada 61.807.984,06 
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Deduções 53.167.655,91 

Dívida consolidada líquida 8.640.328,15 

Receita Corrente Líquida - RCL 301.008.698,02 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 2,87% 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da 
receita corrente líquida), estando em acordo com a legislação supramencionada.  

 

7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS  

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; 
art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, 
III da Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I, alínea "c"; e art. 40, §1º, 

da Lei Complementar 101/2000. 

Segundo o inciso III, do art. 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de 
crédito são compromissos financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura 

de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso 

de derivativos financeiros. 

As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, 
são definidas pela LRF como operações de crédito destinadas a atender 

insuficiência de caixa durante o exercício financeiro. 

A Constituição da República outorgou a competência ao Senado Federal para 
dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e 

interno dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo 
Poder Público Federal (art. 52). 

O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites para a 

contratação das operações de crédito pelos municípios, inclusive concessão de 
garantias, seus limites e condições de autorização, conforme art. 7°.  

Para os municípios, restou definido que as operações de crédito interno e 

externo devem limitar-se a: 

 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante 

global das operações realizadas em um exercício financeiro;  

 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente 

líquida para o comprometimento anual com amortizações, juros e demais 

encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a 

desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.  

Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite 
para o saldo global das garantias concedidas pelos municípios, o máximo de 
22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida, conforme art. 9º da 

Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu que esse montante poderá ser 
elevado para 32% (trinta e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que, 
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor: 

 Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro) 

meses, a contar do mês da análise, quaisquer garantias anteriormente 

prestadas; 

 Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida,  definido na 

Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal; 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 4F889-4DFC6-BF43C



  
 

PARECER PRÉVIO  TC-011/2020 
lm/fbc 

 

 

 Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei 

Complementar nº 101, de 2000; 

 Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a União, 

nos termos da Lei nº 9.496, de 1997. 

Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias 
(ARO), o Senado Federal definiu, conforme art. 10 da Resolução 43/2001, que o 
saldo devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que 

estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, 
observando-se ainda, as disposições contidas nos arts. 14 e 15 daquela 
resolução. 

Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações contábeis que 
integram a prestação de contas, os montantes e limites de operações de crédito 
contratadas pelo município, apurados ao final do exercício em análise:  

Tabela 23): Operações de Crédito (Limite 16% RCL)                                            Em R$ 
1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida – RCL 301.008.698,02 

Montante global das operações de crédito 6.026.996,59 

% do montante global das operações de crédito sobre a RCL 2,00% 

Amortização, juros e demais encargos da dívida 0,00 

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

0,00% 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Tabela 24): Garantias Concedidas (Limite 22% RCL)                                          Em R$ 
1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida – RCL 301.008.698,02 

Montante global das garantias concedidas 0,00 

% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL 0,00% 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Tabela 25): Operações de Crédito – ARO (Limite 7% RCL)                                   Em R$ 
1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente líquida – RCL 301.008.698,02 

Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas 

orçamentárias - ARO 
0,00 

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

0,00% 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados, no 
exercício, os limites de contratação de operação de créditos previstos em 

Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 
167 da Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias 
ou recebimento de contragarantias. 
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7.4 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A 

PAGAR 

O passivo financeiro das entidades públicas é composto de valores devidos cujo 
pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a obrigação já 
passou pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao orçamento, 

como as consignações e depósitos de terceiros. 

Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas pelo ente público, mas 
não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte 

forma, em seu art. 36: 

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

processadas das não processadas. 

Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço foi prestado ou o material 
adquirido foi entregue pelo fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e 
em condições legais para o pagamento. 

Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente 
emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue, ou o serviço 
correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto, 

pendente de regular liquidação e pagamento. 

A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar 
processados e não processados: 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

São considerados processados os Restos a Pagar referentes a 
empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, 

cujo direito do credor já foi verif icado. Os Restos a Pagar 
Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o 
fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a 
Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de 

pagar.  

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

São considerados não processados os empenhos de contrato e 
convênios que se encontram em plena execução, não existindo o 

direito líquido e certo do credor. Dessa forma, no encerramento do 
exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada, mas 
ainda não paga será inscrita em restos a pagar não processados. 

Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se origina os restos a 

pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos 
recursos à finalidade específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei 
Complementar 101/2000: 

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. 

Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do 
Tesouro Nacional, o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a 

Pagar (Anexo 5), que tem como propósito dar transparência ao montante 
disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas, 
evidenciando a disponibilidade de caixa líquida para cada um dos recursos 

vinculados (art. 55 da LRF). 

O demonstrativo também possibilita a verificação do cumprimento do art. 42 da 
LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão administrativo-financeira 

de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei haja suficiente disponibilidade de 
caixa para cobrir as obrigações de despesa contraídas. 

Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente 

mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo 
responsável em sua prestação de contas, verificou-se que as informações 
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pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo (2º 

semestre ou 3º quadrimestre de 2017) são as que seguem: 

Tabela 26): Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar                     R$ 1,00 

Identificação 
dos recursos 

Disp. de caixa 
bruta 

Obrigações Financeiras 

Dispon. Líquida 
antes do RP não 

liquid. 
RP não Liq.  

Dispon. 
Líquida RP Liq. 

Exerc. Ant. 
RP Liq.  RP não Liq. 

Exerc. Ant. 

Demais 
Obrig. 

Financ.* 

Saúde - 
Recursos 
próprios 

1.661.819,34  0,00  1.027.827,09  0,00  412.944,20  221.048,05  150.864,86  70.183,19  

Saúde - 
Recursos SUS 

12.064.781,45  50.000,00  1.235.109,78  0,00  726.969,58  10.052.702,09  3.730.244,82  6.322.457,27  

Saúde - Outros 
recursos 

19.526,71  0,00  2.718,78  0,00    16.807,93  3.200,00  13.607,93  

Educação - 
Recursos 
próprios - MDE 

1.601.596,23  1.069,52  950.775,69  10.394,77  25.436,58  613.919,67  47.448,64  566.471,03  

Educação – 
FUNDEB 60% 

1.176.541,34  925,37  687.401,77  57.807,80  7.509,63  422.896,77  0,00  422.896,77  

Educação – 
FUNDEB 40% 

0,00  1.096,72  243.178,27  6.033,14    -250.308,13  34.246,13  -284.554,26  

Educação - 
Recursos 
programas 
federais 

1.203.940,63  0,00  176.533,29  72.002,54    955.404,80  286.034,06  669.370,74  

Educação - 
Outros recursos 

270.863,06  0,00  183.867,40  0,00  1.192,40  85.803,26  0,00  85.803,26  

Demais 
vinculadas 

19.032.063,41  6.927,51  1.580.740,16  1.555.496,63    15.888.899,11  5.330.051,82  10.558.847,29  

Não vinculadas 19.989.635,39  56.693,31  2.954.857,40  174.234,57  8.000.548,42  8.803.301,69  4.270.993,13  4.532.308,56  

Subtotal 57.020.767,56  116.712,43  9.043.009,63  1.875.969,45  9.174.600,81  36.810.475,24  13.853.083,46  22.957.391,78  

RPPS 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Total  57.020.767,56  116.712,43  9.043.009,63  1.875.969,45  9.174.600,81  36.810.475,24  13.853.083,46  22.957.391,78  

Demais Obrig. Financ.*:  

Demais Obrigações a Curto Prazo: Saúde - Recursos SUS R$ 685.593,59 e Não vinculadas R$ 7.930.893,11. 

DEA: Educação MDE R$25.436,58, Educação – FUNDEB 60% R$7.509,63, Educação - Outros recursos R$1.192,40, Saúde - 
Recursos próprios R$412.944,20 e Saúde - Recursos SUS R$41.375,99. 

 

 

7.4.1 Da vedação para inscrição de restos a pagar não processados sem 

disponibilidade financeira suficiente (art. 55 da LRF) 

A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor sobre o Relatório de 
Gestão Fiscal, estabelece em seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a 

pagar não processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade de caixa.  

Art. 55. O relatório conterá: 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da 
disponibilidade de caixa; 

Verifica-se da tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que não foi observado o limite de 

inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder Executivo. 

Tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da LRF, nas fontes de recursos 
Educação – FUNDEB 40%, no valor de R$-284.554,26. No entanto, constata-se a 

existência de saldo de recursos Não vinculados de R$ 4.532.308,56, suficiente 
para cobrir a deficiência de saldo do referido recurso. 

 

7.5 RENÚNCIA DE RECEITA 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, 

estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
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natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar 

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:  

 Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que 

não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da 

lei de diretrizes orçamentárias; 

 Estar acompanhada de medidas de compensação, no período 

mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição. 

O art. 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
deve integrar o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros 
demonstrativos, o da estimativa e compensação da renúncia de receita e o da 

margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da renúncia de receita, 
tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou 

ampliação dos benefícios de natureza tributária. 

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do 
município, aprovadas para o exercício sob análise, constata-se a inexistência de 

previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita.  

 

 

8 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO 

8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, 

inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da 
Constituição da República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006). 

Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, 

anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, e devem destinar, ainda, não menos 

do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) para o pagamento dos profissionais do magistério da 

educação básica em efetivo exercício. 

Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas 
anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 32,60% da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme planilha de apuração, 
APÊNDICE D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:  

Tabela 27): Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino                         Em R$ 
1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 31.640.636,77 

Receitas provenientes de transferências 105.726.857,31 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do 
ensino 

137.367.494,08 
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Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 44.780.507,05 

% de aplicação 32,60 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação com Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino. 

Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais do 
magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na 

documentação que integra a prestação de contas anual, que o município 
destinou 83,68% das receitas provenientes do Fundeb, conforme demonstrado 
na planilha de apuração, APÊNDICE D, apresentado resumidamente na tabela a 

seguir: 

Tabela 28): Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério                        Em R$ 
1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 50.303.189,14 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério 42.095.161,10 

% de aplicação 83,68 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação de 60% do FUNDEB com 

Magistério. 

 

8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE  

Base Normativa: Art. 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição da Pública/1988 (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29/2000). 

A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou art. ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a 

obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos 
provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de 
saúde. 

Definiu, no § 3º no art. 198 da CF/88, que lei complementar estabeleceria:  

 Os percentuais mínimos das receitas de impostos e transferências a 

serem aplicados, anualmente, pela União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 

 Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 

progressiva redução das disparidades regionais;  

 As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 

saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; e 

 As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.  

Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando 
o § 3º do art. 198 da Constituição da República, estabelecendo os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações e serviços 
públicos de saúde; os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 4F889-4DFC6-BF43C



  
 

PARECER PRÉVIO  TC-011/2020 
lm/fbc 

 

 

saúde nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, fiscalização, 

avaliação e controle da aplicação dos recursos destinados à saúde.  

Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo art. 7º, 
que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços 

públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a 

alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição da 

República.  

Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas 
anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 21,22% da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações 
e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na planilha de apuração, 
APÊNDICE E deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:  

Tabela 29): Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde                      Em R$ 
1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 31.640.636,77 

Receitas provenientes de transferências 102.046.154,76 

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

133.686.791,53 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde 28.366.873,89 

% de aplicação 21,22% 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Portanto, verifica-se que o município cumpriu o limite mínimo constitucional 
previsto para aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde.  

 

8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e 
atribuiu aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a competência 
fiscalizatória sobre esses recursos. 

Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no 
mínimo, nove membros, sendo: 

 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo 

menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão 

educacional equivalente; 

 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; 

 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;  

 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 

básicas públicas; 

 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;  

 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 

sendo um deles indicado pela entidade de estudantes secundaristas.  
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O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) resumiu 

as funções dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, 
conforme segue

4
: 

A escolha dos representantes dos professores, diretores, pais de 

alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos 
organizados ou organizações de classe que representam esses 
segmentos e comunicada ao chefe do Poder Executivo para que 
este, por ato oficial, os nomeie para o exercício das funções de 

conselheiros. 

A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das 
tradicionais instâncias de controle e f iscalização da gestão pública. 

Entretanto, o conselho do FUNDEB não é uma nova instância de 
controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, 
ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder 
Executivo), nem com o controle externo, a cargo do Tribunal de 

Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem 
compete a apreciação das contas do Poder Executivo. 

O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a 
atuação da sociedade, que pode apontar falhas ou irregularidades 

eventualmente cometidas, para que as autoridades constituídas, no 
uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada 
caso venha a exigir. 

Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão: 

Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação 
dos recursos do FUNDEB; 

Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual, no 

âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação; 

Supervisionar a realização do censo escolar anual; 

Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas 
ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao 

Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do 
prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e 

acompanhar e controlar a execução dos recursos federais 
transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

do Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verif icando os 
registros contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos 
recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e 

análise da prestação de contas desses programas, encaminhando ao 
FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-f inanceira, 
acompanhado de parecer conclusivo, e notif icar o órgão executor dos 
programas e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais 

irregularidades na utilização dos recursos. 

Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundeb, que integra a prestação de contas anual do município, emitido 

sobre a prestação de contas relativa ao exercício em análise, e constatou-se que 
o colegiado concluiu pela aprovação das contas. 

 

8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE 

A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos de Saúde a competência 
para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da 

execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor 
da saúde sobre a repercussão da execução daquela Lei Complementar nas 
condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações 

respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da 
Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. (LC 141/2012, art. 41). 

                                                 
4
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A LC 141 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS em cada ente da Federação 

deve elaborar relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, contendo, 
no mínimo, as informações apresentadas a seguir:  

 Montante e fonte dos recursos aplicados no período;  

 Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas 

recomendações e determinações;  

 Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, 

contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de 

saúde da população em seu âmbito de atuação.  

No § 1º do art. 36, determinou-se aos entes da Federação, a obrigatoriedade de 
comprovação de elaboração do relatório detalhado referido anteriormente, 

mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até 
o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao 
Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas 

estatuídas na Lei Complementar. 

A Instrução Normativa TC 43/2017 disciplinou a obrigatoriedade de envio do 
Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos 

aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na forma dos arts. 34 a 37 da 
Lei Complementar Federal 141/2012. 

Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho 

Municipal de Saúde, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício 
em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação das contas, 
no entanto pontuou duas ressalvas. 

 

 

9 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO  

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. 

A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os municípios, no 

Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado. 

Em seu art. 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, 
estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para despesas totais do 

Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos, 
incluindo o subsídio dos vereadores. 

Com base na documentação que integra a prestação de contas, apuraram-se os 

valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de 
duodécimo (planilha detalhada APÊNDICE F deste relatório), no decorrer do 
exercício em análise, conforme demonstrado sinteticamente na tabela a seguir: 

Tabela 30): Transferências para o Poder Legislativo                                        Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receitas tributárias e transferências de impostos - Ex. Anterior 143.138.998,98 

% Máximo de gasto do Legislativo - conforme dados populacionais 6,00 

Limite máximo permitido para transferência 8.588.339,94 

Valor efetivamente transferido 7.341.168,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Portanto, verifica-se que o Poder Executivo não transferiu recursos ao Poder 

Legislativo acima do limite permitido.  
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10 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

A Constituição Federal, em seu art. 74, determina que deverá ser mantido pelos 

Poderes sistemas de controle interno, estabelecendo conteúdo mínimo que este 
controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 

forma integrada, sistema de controle interno com a f inalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia 

e eficiência, da gestão orçamentária, f inanceira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação 
de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 

bem como dos direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os responsáveis pelo controle 
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, 
dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 

responsabilidade solidária”.  

Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013, esta Corte 
de Contas dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do 

Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprovando também o 
“Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na 
Administração Pública”, e estabelecendo prazos para que os jurisdicionados 

atendessem aos comandos regulamentadores. 

Consta da Instrução Normativa TC 43/2017 previsão para encaminhamento, pelo 
prefeito, da seguinte documentação correlata:  

- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do 
Sistema de Controle Interno (Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);  

- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de 

controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos 
no Anexo II, Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC nº 
621/2012 c/c art. 122, § 5º do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 

261/2013 e c/c art. 4º da Resolução TC nº 227/2011); 

- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando ter tomado 
conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão 

central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do art. 
4º, da Resolução TC nº 227/2011. 

Com base nos documentos encaminhados, constata-se que o sistema de 

controle interno foi instituído pela Lei Complementar municipal nº 73/2013, sendo 
que  a Câmara Municipal subordina-se à unidade de controle interno do 
Executivo Municipal.  

A documentação estabelecida na Instrução Normativa TC 43/2017 foi 
encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação, sendo que foram 
apontados indicativos de irregularidades. 

No entanto, conforme o RELACI - Relatório de Atividades do Órgão Central de 
Controle Interno: 

Em relação às auditorias e a demais procedimentos realizados, não 
restou possível arealização de auditorias durante o exercício de 

2017, em razão desta unidade gestora não dispor de pessoal técnico 
(auditores) em sua estrutura administrativa.  
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Não obstante, com o objetivo de estruturar de forma adequada a 

Secretaria devControle Interno e as demais Secretarias Municipais, o 
Chefe do Poder Executivo Municipal procedeu à realização do 
Concurso Público de nº 03 em 21/09/2017.[grifo nosso] 

Sendo assim, sugere-se RECOMENDAR que o prefeito providencie a adoção de 

medidas administrativas necessárias a viabilizar a realização de procedimentos 
de controle necessários e suficientes a embasar o parecer técnico do controle 
interno do município de Colatina. 

 

11 MONITORAMENTO 

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas 
ações pertinentes ao exercício em análise. 

 

12 ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS) 

12.1 CONSISTÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS 

Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos de controle predefinidos, foi 
realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e 

evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial 
e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.  

 

12.1.1  Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em 

relação aos restos a pagar não processados 

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados 

(exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da 
despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no 
Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:  

Tabela 31)Restos a Pagar não Processados 

Balanço Financeiro (a) 13.887.674,78  

Balanço Orçamentário (b) 13.887.674,78 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 

 

12.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em 

relação aos restos a pagar processados 

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar processados (exercício 
atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa 

liquidada subtraído o total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, 
conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 32)Restos a Pagar Processados 

Balanço Financeiro (a) 9.043.009,63  

Balanço Orçamentário (b) 9.043.009,63 
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Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 

 

12.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de 

Contingência informada no Balanço Orçamentário 

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000;art. 5º da Portaria 
MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001 

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve 
execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:  

Tabela 33)Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência 

Balanço Orçamentário: Valores 

Despesas Empenhadas 0,00 

Despesas Liquidada 0,00 

Despesas Paga 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da 
Reserva de Contingência. 

 

12.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS 

informada no Balanço Orçamentário 

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001 

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve 
execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:  

Tabela 34)Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS 

Balanço Orçamentário Valores  

Despesas Empenhadas 0,00 

Despesas Liquidada 0,00 

Despesas Paga 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da 
Reserva do RPPS. 

 

12.1.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em 

relação à receita orçamentária 

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informado no 
Balanço Financeiro deve ser igual ao total da receita orçamentária informado no 

Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:  

Tabela 35)Total da Receita Orçamentária 

Balanço Financeiro (a) 312.535.421,08  

Balanço Orçamentário (b) 312.535.421,08 
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Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 

 

12.1.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em 

relação à despesa orçamentária 

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no 

Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa orçamentária informado 
no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:  

Tabela 36)Total da Despesa Orçamentária 

Balanço Financeiro (a) 316.490.624,09 

Balanço Orçamentário (b) 316.490.624,09 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 

 

12.1.7 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em 

relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e 

Equivalentes de Caixa 

Base Legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício 
anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no 

Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado na tabela 
abaixo: 

Tabela 37)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) 

Balanço Financeiro (a) 50.252.867,83  

Balanço Patrimonial (b) 50.252.867,83 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 

contábeis. 

 

12.1.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em 

relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes 

de Caixa 

Base Legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) 
informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço 
Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela abaixo:  

Tabela 38)Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) 

Balanço Financeiro (a) 53.381.273,70  
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Balanço Patrimonial (b) 53.381.273,70 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 

 

12.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o 

Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial  

Base Legal: arts. 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das 
Variações Patrimoniais (DVP) deve ser igual ao resultado do exercício no 

patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela 
abaixo: 

Tabela 39)Resultado Patrimonial 

Exercício atual 

DVP (a) 10.458.207,30 

Balanço Patrimonial (b) 10.458.207,30 

Divergência (a-b) 0,00 

Exercício anterior 

DVP (a) 26.274.448,98 

Balanço Patrimonial (b) 26.274.448,98 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 

 

12.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos 

credores 

Base Legal: arts. 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores, 

conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 40)Comparativo dos saldos devedores e credores  

Saldos Devedores (a) = I + II 656.704.731,64 

Ativo (BALPAT) – I 292.197.076,72 

Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II 364.507.654,92 

Saldos Credores (b) = III – IV + V 656.704.731,64 

Passivo (BALPAT) – III 292.197.076,72 

Resultado Exercício (BALPAT) – IV 10.458.207,30 

Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V 374.965.862,22 

Divergência (c) = (a) - (b) 0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas. 
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12.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada  

Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve 

ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na 
tabela abaixo: 

Tabela 41)Execução da Despesa Orçamentária  

Despesa Empenhada (a) 316.490.624,09  

Dotação Atualizada (b) 353.891.187,92 

Execução da despesa em relação à dotação (a-b) -37.400.563,83 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em 
valores superiores à dotação atualizada. 

 

12.1.12 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita 

prevista atualizada  

Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço Orçamentário deve ser 

igual ou menor que à receita prevista, conforme demonstrado na tabela abaixo:  

Tabela 42): Planejamento Orçamentário 

Dotação Atualizada – BALORC (a) 353.891.187,92 

Receita Prevista Atualizada – BALORC (b) 326.046.280,27 

Dotação a maior (a-b) 27.844.907,65 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Tabela 43): Informações Complementares para análise 

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – BALORC (Previsão 
Atualizada) 

0,00 

Saldo de Superávit Financeiro – Exerc. Anterior – BALORC (Previsão 

Atualizada) 
28.380.525,60 

Saldo de Reabertura de Créditos Adicionais Exerc. Anterior – BALORC 
(Previsão Atualizada) 

0,00 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Superávit Financeiro Exerc. 
Anterior) - DEMCAD 

28.380.525,60 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Reabertura de Créditos 
Adicionais) - DEMCAD 

0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, observa-se que o valor da dotação atualizada em valor superior à 

receita prevista atualizada, refere-se a Créditos Adicionais Abertos no Exercício 
tendo como fonte o Superávit Financeiro Exerc. Anterior no montante de R$ 
28.380.525,60. 

No entanto, conforme apontado no item 4.1.1.3, depreende-se, que houve 

abertura de créditos adicionais suplementares no montante de R$ 3.476.074,57, 
sem a existência do Superávit Financeiro correspondente, tendo em vista que 
de acordo com o Balanço Patrimonial Consolidado do exercício em análise, o 

Superávit Financeiro do exercício anterior, foi de R$ 24.904.451,03.  

Sendo assim, sugere-se citar o responsável, para que apresente alegações de 
defesa que julgar necessários para esclarecer o presente indicativo. 
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12.1.13 Análise da despesa executada em relação à receita realizada  

Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor total da receita realizada no Balanço Orçamentário deve 

ser maior ou igual à despesa executada, conforme demonstrado na tabela 
abaixo: 

Tabela 44): Execução da Despesa Orçamentária 

Despesas Empenhadas (a) 316.490.624,09  

Receitas Realizadas (b) 312.535.421,08 

Execução a maior (a-b) 3.955.203,01 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Tabela 45): Informações Complementares para análise 

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – BALORC (Receitas 

Realizadas) 
0,00 

Saldo de Superávit Financeiro – Exerc. Anterior – BALORC (Receitas 
Realizadas) 

0,00 

Saldo de Reabertura de Créditos Adicionais Exerc. Anterior – BALORC 
(Receitas Realizadas) 

0,00 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Superávit Financeiro Exerc. 
Anterior) - DEMCAD 

28.380.525,60 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Reabertura de Créditos 
Adicionais) - DEMCAD 

0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em 
valores superiores à receita realizada. 

 

 

13 REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS 

Base Normativa: Leis Municipais nº 5.041/2004, 5.010/2004 e 4.636/2000; arts. 
37, incisos X e XI, 29, inciso V, e 39, § 4º da Constituição da República.  

A Lei Municipal 5.041/2004, revolgou a Lei nº 5.010/2004, passando assim a 
vigorar a Lei 4.636/2000, que fixou os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, 

para viger no mandato de 2001/2004, em R$ 5.700,00 e R$ 3.580,00, 
respectivamente. 

Ainda conforme o art. 3º da Lei 4.636/2000: 

Art. 3º O subsídio do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito será 
reajustado anualmente, no mês de janeiro, pelo IPC/FIPE acumulado, 
observado o que dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica 

Municipal. 

Da análise das fichas financeiras do Prefeito e do Vice-Prefeito, referentes ao 
exercício de 2017, verificou-se que o Prefeito Municipal recebeu R$ 9.758,01 e o 

Vice-prefeito R$ 5.285,46,  mensalmente a título de subsídio.  

Desta forma, considerando o Parecer/Consulta  TC-31/2005, depreende-se que 
a remuneração desses Agentes Políticos, durante o exercício 2017, estão em 

conformidade com o mandamento legal. 

[...] 

 

II.3 DO MÉRITO 
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Quanto as irregularidades constantes nos itens 2.3 e 2.10 da ITC 731/2019 ratifico o 

posicionamento da área técnica para tomar como razão de decidir e afastar as 

irregularidades, a fundamentação exarada na referida instrução, abaixo transcrita: 

2.3 ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A 

EXISTÊNCIA DO TOTAL DE SUPERÁVIT FINANCEIRO 
CORRESPONDENTE (ITEM 4.1.1.3 DO RT 561/2018-4) 

Base normativa: artigo 43, caput, inciso I e § 2º da Lei Federal 4.320/1964. 

Conforme relatado no RT 561/2018-4: 

O Demonstrativo consolidado dos créditos adicionais (DEMCAD) demonstra um 
montante de R$ 28.380.525,60 em créditos adicionais suplementares abertos à 
fonte superávit f inanceiro, no entanto, de acordo com o Balanço Patrimonial 

Consolidado do exercício em análise, o Superávit Financeiro do exercício 
anterior, foi de R$ 24.904.451,03, conforme evidenciado: 

Ativo Financeiro do exercício anterior R$ 54.118.700,70 

Passivo Financeiro do exercício anterior R$ 29.214.249,67 

Superávit Financeiro Consolidado R$ 24.904.451,03 

Total de Créditos Adicionais Suplementares abertos com a fonte 
Superávit Financeiro 

R$ 28.380.525,60 

Total de Créditos Adicionais Suplementares abertos sem a existência 
do Superávit Financeiro correspondente 

R$ -3.476.074,57 

Depreende-se, portanto, que houve abertura de créditos adicionais 
suplementares no montante de R$ 3.476.074,57, sem a existência do Superávit 
Financeiro correspondente. 

Desta forma, sugere-se citar o responsável, para que apresente alegações de 

defesa que julgar necessários para esclarecer o presente indicativo. 

JUSTIFICATIVAS: Conforme a Defesa Justificativa 61/2019-9: 

Conforme citado, “o Demonstrativo consolidado dos créditos adicionais 
(DEMCAD) demonstra um montante de R$ 28.380.525,60 em créditos adicionais 
suplementares abertos à fonte de superávit f inanceiro, no entanto, de acordo com 
o Balanço Patrimonial Consolidado do exercício em análise, o Superávit 

Financeiro do exercício anterior, foi de R$ 24.904.451,03”. Demonstrando assim 
que houve abertura de créditos adicionais suplementares no montante de R$ 
3.476.074,57, sem a existência do Superávit Financeiro correspondente. 

Cabe demonstrar que a apuração do Superávit Financeiro do exercício anterior, 

foi apurado pelo conceito de Fonte/Destinação de recurso, mas 
equivocadamente, não foram levadas em consideração as fontes de recursos 
que f icaram negativas, causando assim a utilização de um valor irreal de 

Superávit Financeiro, mas imediatamente quando foi identif icado o equívoco 
foram tomadas providências quanto à não utilização do valor apurado 
indevidamente, por meio de bloqueio de dotações, para que tal situação não 
ocasionasse desequilíbrio f inanceiro/orçamentário, como demonstra relatório de 

reserva de dotação em anexo. [Sic] 

ANÁLISE: A defesa esclareceu que a apuração do Superávit Financeiro do 
exercício anterior foi realizada pelo conceito de Fonte/Destinação de recurso, 
mas equivocadamente, não foram levadas em consideração as fontes de 
recursos que ficaram negativas, causando assim  a utilização de um valor irreal 
de Superávit Financeiro. 

Alegou ainda que quando foi identificado o equívoco, foram tomadas 
providências quanto à não utilização do valor apurado indevidamente, por meio 
de bloqueio de dotações.  

Observa-se à pág. 2, Peça Complementar 1257/2019-1, listagem de pré-empenho, 
período 01/01 a 31/12/2017, contendo Anulação de R$ 4.116.494,71 em “reserva 
de dotação de superávit que não deverá ser utilizada para realização de 
despesas”, no período de 10/10 a 01/11/2017. 

Diante do exposto, sugere-se afastar este indicativo de irregularidade. 
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2.10 DOTAÇÃO ATUALIZADA APRESENTA-SE EM VALOR 

SUPERIOR À RECEITA PREVISTA ATUALIZADA (ITEM 12.1.12 DO 
RT 561/2018-4) 

Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964 

Conforme relatado no RT 561/2018-4: 

Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço Orçamentário deve ser 
igual ou menor que à receita prevista, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 46): Planejamento Orçamentário 

Dotação Atualizada – BALORC (a) 353.891.187,92 

Receita Prevista Atualizada – BALORC (b) 326.046.280,27 

Dotação a maior (a-b) 27.844.907,65 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Tabela 47): Informações Complementares para análise 

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – 
BALORC (Previsão Atualizada) 

0,00 

Saldo de Superávit Financeiro – Exerc. Anterior – BALORC 
(Previsão Atualizada) 

28.380.525,60 

Saldo de Reabertura de Créditos Adicionais Exerc. Anterior 
– BALORC (Previsão Atualizada) 

0,00 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Superávit 
Financeiro Exerc. Anterior) - DEMCAD 

28.380.525,60 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: 

Reabertura de Créditos Adicionais) - DEMCAD 
0,00 

Fonte: Processo TC 03744/2018-7 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, observa-se que o valor da dotação atualizada em valor superior à 
receita prevista atualizada, refere-se a Créditos Adicionais Abertos no Exercício 
tendo como fonte o Superávit Financeiro Exerc. Anterior no montante de R$ 

28.380.525,60. 

No entanto, conforme apontado no item 4.1.1.3, depreende-se, que houve 

abertura de créditos adicionais suplementares no montante de R$ 3.476.074,57, 
sem a existência do Superávit Financeiro correspondente, tendo em vista que 
de acordo com o Balanço Patrimonial Consolidado do exercício em análise, o 

Superávit Financeiro do exercício anterior, foi de R$ 24.904.451,03. 

Sendo assim, sugere-se citar o responsável, para que apresente alegações de 
defesa que julgar necessários para esclarecer o presente indicativo. 

JUSTIFICATIVAS: Conforme a Defesa Justificativa 61/2019-9: 

Pelo exposto podemos afirmar que conforme evidenciado no item 4.1.1.3 “a 
apuração do Superávit Financeiro do exercício anterior, foi apurado pelo 

conceito de Fonte/Destinação de recurso, mas equivocadamente, não foram 
levadas em consideração as fontes de recursos que f icaram negativas, 
causando assim a utilização de um valor irreal de Superávit Financeiro, mas 

imediatamente quando foi identif icado o equívoco foram tomadas providências 
quanto à não utilização do valor apurado indevidamente, por meio de bloqueio 
de dotações”. 

Ao analisarmos o Balanço Orçamentário podemos verif icar que, após 

providenciarmos os bloqueios de dotação, tal ocorrência não ocasionou 
desequilíbrio f inanceiro/orçamentário, pois não houve divergência entre as 
colunas Receitas Realizadas e Despesas Empenhadas. [Sic] 

ANÁLISE: A defesa esclareceu que a apuração do Superávit Financeiro do 
exercício anterior, foi realizado pelo conceito de Fonte/Destinação de recurso, 
mas equivocadamente, não foram levadas em consideração as fontes de 
recursos que ficaram negativas, causando assim a utilização de um valor irreal 
de Superávit Financeiro. 

Alegou ainda que, quando foi identificado o equívoco foram tomadas 
providências quanto à não utilização do valor apurado indevidamente, por meio 
de bloqueio de dotações.  
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Observa-se à pág. 2, Peça Complementar 1257/2019-1, listagem de pré-empenho 
período 01/01 a 31/12/2017, contendo Anulação de R$ 4.116.494,71 em “reserva 
de dotação de superávit que não deverá ser utilizada para realização de 
despesas”, no período de 10/10 a 01/11/2017. 

Diante do exposto, sugere-se afastar este indicativo de irregularidade. 

 

Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor as razões que formaram meu 

convencimento. 

 

ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES EM MONTANTE SUPERIOR AO 

LIMITE ESTABELECIDO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (ITEM 4.1.1.1 DO RT 

561/2018-4, ITEM 2.1 DA ITC) 

Base normativa: artigo 167, inciso V, da Constituição da República; artigos 42 e 85 da 

Lei Federal nº 4.320/1964. 

O Relatório Técnico 561/2018-4 apontou que da análise das relações de créditos 

adicionais encaminhadas pelo gestor (arquivo digital DEMCAD) foi verificado que 

foram abertos créditos adicionais no montante de R$ 63.630.921,23 enquanto a 

autorização da LOA era R$ 63.495.009,40, não sendo encontrada norma legal que 

alteressa o percentual de suplementação previsto no referido diploma legat. Portanto, 

apontou o copro técnico que  o limite estabelecido na LOA foi ultrapassado em em R$ 

135.911,83.  

Devidamente citado o gestor apresentou justificativas, por meio das quais, em síntese,  

alegou que as bases de dados do sistema de contabilidade utilizada são diferentes, 

uma para o Poder Executivo e outra para o Poder Legislativo, sendo as mesmas 

consolidadas por meio da importação de dados dos balancetes mensais e, acredita que 

houve equívoco de configuração do sistema e que os valores correspondentes aos 

créditos adicionais da Unidade Gestora “Câmara Municipal de Colatina”, quando da 

importação dos dados, não foram abatidos do saldo da lei na base de dados do Poder 

Executivo. Alega que o evento não ocasionou desequilíbrio nas contas e que após a 

identificação do ocorrido solicitou à empresa de software responsável a correção do 

problema. 

O corpo técnico, por meio da Instrução técnica conclusiva 731/2019, refutou as 

alegações da defesa tendo em vista que “a defesa não encaminhou o detalhamento 
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das suplementações efetuadas sob o amparo do artigo 8º, inciso I da Lei Orçamentária 

Anual, comprovando o alegado.” 

Pois bem.  

A defesa alega que este ilícito decorreu de falha na configuração de seus sistemas 

informatizados e afirma ter providenciado ajustes para que tal erro não torne a ocorrer, 

todavia não traz evidencias documentais das providencias tomadas para tal fim. 

É bem verdade que a Constitição Federal em seu art. 167, inciso V veda a abertura de 

céditos adicionais sem prévia autorização legislativa.  

Todavia, a meu convencimento e em linha com julgados recentes desta Corte de 

Contas (nos processos TC 4314/2018 e 3710/2018), na apreciação das Contas de 

Governo, há que se perquirir o grau de reprobabilidade do ato praticado pelo Chefe de 

Poder e os efeitos provocados pelo seu ato, se relevantes e generalizados. 

Destaco que tal posicionamento alinha-se às orientações contidas no Manual de 

Auditoria Financeira do Tribunal de Contas da União (TCU)  sobre os requisitos para 

expressar opinião adversa em pareceres de auditoria, na conclusão de auditoria 

financeira sobre a prestação de contas de órgãos e entidades públicos (disponível em 

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/manual-de-auditoria-financeira.htm.): 

O auditor deve expressar opinião adversa quando os efeitos das distorções 
são relevantes e generalizados. Isso se aplica quando foi obtida evidência de 
auditoria apropriada e suficiente, e o auditor concluiu que as distorções, 

individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas nas 
demonstrações financeiras (ISSAI 1705; ISA/NBC TA 705).  

 

In casu, coaduna com a alegação de erro decorrente de falha nos sistemas 

informatizados o fato de que o total de créditos adicionais suplementares abertos acima 

do percentual autorizado (R$ 135.911,81) na Lei Orçamentária Anual, representa 

0,04%5 da despesa total autorizada (R$ 353.891.187,92), valor a meu sentir, ínfimo. 

Ademais, verifica-se na análise destas contas que o exercício de 2017 do Municipio de 

Colatina encerrou-se com cumprimento dos limites legais e constitucionais, incluindo o 

limite de inscrição em restos a pagar, o que me leva a entender que o presente indício 

de irregularidade bnão provou efeitos generalizados na gestão municipal. 

                                                 
5
 (135.911,81/353.891.187,92)=0,04% 
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Por todas essas razões, divirjo parcialmente do corpo técnico e do ministério público de 

contas e entendo que a presente irregularidade deva ser mantida, porém, no campo 

da ressalva.  

 

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SEM A AUTORIZAÇÃO 

LEGISLATIVA CORRESPONDENTE (ITEM 4.1.1.2 DO RT 561/2018-4, item 2.2 da 

ITC ) 

Base normativa: artigo 43, caput, inciso I e § 2º da Lei Federal 4.320/1964. 

O Relatório Técnico 561/2018-4 aponta  a abertura de créditos adicionais especiais 

sem autorização legislativa no montante de R$ 2.646.629,61. Ressalte-se que, 

consoante relação de crédito adicional, este montante estava autorizado pelas 

seguintes normas:  

Leis 
Créditos 

adicionais 
especiais 

6371/2016 
(LOA)  

Artigo 8º - autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares 

até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o 
total de despesa fixada para o exercício de 2017 2.550.622,71 

6414/2017  Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 25.000,00 

6459/2017 Autoriza a abertura de crédito suplementar 71.006,90 

Total: 2.646.629,61 

  

Citado o responsável em suas justificativas, em síntese, alega que o art. 6º da Lei 

6330/2016 (LDO), autorizou a abertura de créditos adicionais especiais. 

O corpo técnico em suas análises conclusivas (ITC 731/2019-7) refuta os argumentos 

da defesa aduzindo que o disposto no art. 6º da Lei 6330/2016 (LDO) se refere à 

discriminação da despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação funcional 

e programática e conclui:  

Cabe destacar que o crédito adicional especial ocorre quando não há previsão 
de dotação para a realização de determinada despesa, visando viabilizar a 

criação de novo item de despesa, sendo autorizado por lei específica
6
 e aberto 

por Decreto do Poder Executivo.  

                                                 
6 Lei 4.320/64 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo. 
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Observa-se que a defesa não indicou as Leis que autorizaram a abertura de 

crédito adicional especial, desta forma, fica mantido o indicativo de 

irregularidade. 

 

Pois bem.  

Devo ressaltar que os créditos adicionais especiais, nos termos do art. 41, inciso II da 

Lei 4.320/64  são destinados a despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica, ou seja,  para despesas não previstas na Lei Orçamentária, 

exigindo autorização legislativa por Lei Especial.  Ademais a abertura de tais créditos 

adicionais também depende da existência e indicação dos recursos disponíveis bem 

como de exposição que a justifique (art. 43, caput). 

Assim, como não foi trazido aos autos elementos que comprovem a obediência a estes 

dispositivos legais, acolho o posicionamento externado pelo corpo técnico e pelo 

Parquet de Contas para manter a presente irregularidade. 

 

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A AUTORIZAÇÃO 

LEGISLATIVA CORRESPONDENTE (ITEM 4.1.1.4 DO RT 561/2018-4, item 2.4 da 

ITC ) 

Base normativa: artigo 167, inciso V, da Constituição da República; artigos 42, 43 e 85 

da Lei Federal nº 4.320/1964. 

 

O Relatório Técnico 561/2018-4 apontou a abertura de R$ 9.827.327,75 de créditos 

adicionais suplementares tendo como base pretensa autorização contida na LDO bem 

como o excendente em R$ 225.671,06 na abertura de créditos adicionais tendo como 

base a Lei Municipal 6.459/2017, que autorizou a abertura de R$ 3.000.000,00, tendo 

sido aberto R$ 3.225.671,06. 

Em suas justificativas o responsável alegou que houve um lapso no cadastro da Lei 

6.459/2019 no sistema de contabilidade, sendo cadastrada referida lei em duplicidade 

e, segundo afirma: “isso ocasionou uma situação de valores de lei duplicado; quando a 

suplementação era executada na UG Prefeitura Municipal de Colatina os valores eram 

abatidos de um cadastro; quando era feita por qualquer outra UG, os valores eram 
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abatidos do outro cadastro”. Alega, ainda, que essa situação ocorreu no encerramento 

dp exercício e em função do volume de demanda não foi percebido. 

O Corpo Técnico refuta as justificatuvas nos seguintes termos: 

ANÁLISE: A defesa assume o erro e esclarece que ele ocorreu pois a Lei 
6459/2017 (pág. 1, Peça Complementar 1257/2019-1) foi cadastrada em 

duplicidade, mas de formas diferentes - um cadastro foi efetuado especificando a 
Unidade Gestora e o outro não – o que ocasionou uma situação de valores de lei 
duplicados; quando a suplementação era executada na UG Prefeitura Municipal de 

Colatina os valores eram abatidos de um cadastro; quando era feita por qualquer 
outra UG, os valores eram abatidos do outro cadastro, tal situação não foi 
observada por ter ocorrido no encerramento do exercício ocasião em que a 

demanda é maior. 

A defesa argumenta que a situação ocorrida não ocasionou déficit financeiro nem 
orçamentário. 

Diante do exposto, admitida a irregularidade pela defesa, fica mantido este 
indicativo de irregularidade. 

 

Pois bem. 

Sou pela manutenção do indicativo de irregularidade, não pelo fato da admissão da 

irregularidade pela defesa. Até mesmo porque o erro é atinente à pratica de qualquer 

atividade, especialmente o erro não intencional.  

Todavia, no presente item de irregularidade dois fatos foram apontados: 1) a abertura 

de créditos adicionais suplementares tendo como base autorizativa a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e 2) a abertura de créditos adicionais tendo como base a Lei Municipal 

6.459/2017. 

Ve-se que a defesa cuidou de justificar apenas a  abertura de créditos adicionais tendo 

como base a Lei Municipal 6.459/2017, cujo montante de créditos abertos à margem da 

lei é de tão somente R$ 225.671,06, ou seja, cerca de 0,06% da despesas autorizada. 

Talvez esse valor pudesse ser relevado, ante tratar-se de erro de cadastro 

devidamente demonstrado pela defesa. 

Todavia, restou sem justificativa o montante de  R$ 9.827.327,75 de créditos adicionais 

suplementares abertos com base na LDO. Buscando no site da Camara Municipal de 
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Colatina7, na aba legislação, localizei a LDO para o exercício de 2017, Lei Municipal 

6.330/2016. Referida Lei assim disciplina: 

Artigo 21 - Os projetos de lei relativos a credites adicionais serão apresentados 
na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentaria Anual 

 

[...] 

 

§ 6° - Na Lei Orçamentaria para o exercício de 2017, constara autorização 
para abertura de credito adicional suplementar, CUJO percentual não será 
superior a 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada.  

 

Vê-se que a diretriz contida na LDO não autorizou a abertura de créditos adicionais 

suplementares, antes e tão somente estabeleceu que tal autorização constaria da LOA. 

Ainda mais, a apreciação dos autos demonstra que foram abertos R$ 61.080.298,52 de 

créditos adicionais suplementares com base na autorização contida na LOA (Lei 

Municipla 6.371/2016). 

Por todas essas razões, divergindo na análise de mérito realizada pelo corpo técnico, 

mas acompanhando tanto a área técnica quanto o Ministério Público de Contas no 

encaminhamento, sou pela manutenção da presente irregularidade.  

 

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A EXISTÊNCIA DO 

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE  (ITEM 4.1.1.5 DO RT 

561/2018-4, item 2.5 da ITC) 

Conforme relatado no RT 568/2018-4, verificou-se que foram abertos créditos 

adicionais tendo como fonte Excesso de arrecadação no montante de R$ 8.035.615,32, 

todavia o Balano Orçamentário evidencia déficit de arrecadação de R$ 13.510.859,19. 

Em sua justificativas o responsável alega que  tal abertura de crédito adicional ocorreu 

tendo como base o conceito de fonte/destinação de recurso  e fundamenta sua defesa 

no Parecer Consulta 12/2018-7.  

Em suas análises o corpo técnico dá razão à defesa quanto a possibilidade e até 

mesmo do dever de levar em conta as fontes de recursos na abertura de créditos 

                                                 
7
 http://www.camaracolatina.es.gov.br/  
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adicionais. Todavia, argumenta que a defesa não encaminhou documentos que 

comprovem que as fontes/destinação eram específicas e vinculadas, e que foram 

utilizadas exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação e que os valores 

das receitas recebidas excediam o previsto no orçamento. 

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao corpo técnico, posto que não 

foram anexados quaisquer elementos comprobatórios que permitissem formar opinião 

quanto a regularidade da abertura de tais créditos adicionais, portanto, acompanho 

integralmente a análise técnica tornando-a parte integrante de meu voto como 

fundamentação, reproduzindo-a: 

ANÁLISE: Assiste razão a defesa, relativamente ao Parecer em Consulta 
12/2018-7, ressaltando-se que deve-se levar em consideração as fontes de 
recursos utilizadas, conforme artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964

8
 c/c artigos 8º, 

parágrafo único
9
 e 50, inciso I da Lei Complementar 101/2000

10
: 

Parecer em Consulta 00012/2018-7 

III.1 O cálculo do excesso de arrecadação tomar-se-á como base a 

diferença entre a receita arrecadada e a receita orçada, excluindo-se do 
cálculo o excesso de arrecadação das dotações legalmente vinculadas, 
entretanto, poder-se-á utilizar o excesso de arrecadação das 

dotações vinculadas para atender ao objeto de sua vinculação , 
observados os preceitos legais para abertura de créditos adicionais, 

                                                 
8
 Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos 

disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.  

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:  

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;  

II - os provenientes de excesso de arrecadação;  

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei;  

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder 
executivo realizá-las. 

9
 Art. 8

o
 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.  

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 

exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em 
que ocorrer o ingresso. 

10 Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas 

públicas observará as seguintes: 

I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, 
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada; 
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portanto, na abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação 

levar-se-á em consideração as fontes de recursos utilizadas, conforme 
artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964 c/c artigos 8º, parágrafo único e 50, 
inciso I da Lei Complementar 101/2000. (negritei e grifei) 

No entanto, a defesa não encaminhou documentos que comprovem que as 
fontes/destinação eram específicas e vinculadas, e que foram utilizadas 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação e que os valores das 

receitas recebidas excediam o previsto no orçamento.  

Sendo assim, sugere-se manter este indicativo de irregularidade. 

 

Voto pela manutenção da irregularidade. 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM FIM VEDADO POR LEI. (ITEM 

4.3.2.1.1 DO RT 561/2018-4, iTEM 2.6 DA itc) 

Base legal: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 

 

Conforme Relatório Técnico 561/2018, do balancete da execução orçamentária, 

verificou-se que o município aplicou recursos de compensação financeira pela 

exploração de petróleo e gás natural em fim vedado por lei, infringindo o art. 8º da Lei 

Federal 7.990/89. Neste sentido, foi verificado o pagamento de despesas relacionadas 

a auxilio alimentação a servidores municipais ( 339046, despesa empenhada de R$ 

1.929.747,29), passíveis de devolução à fonte de recursos nº 604, royalties do petróleo 

recebidos da união. 

Citado o responsável apresentou justificativas nas quais alega que “a referida aplicação 

da despesa ocorreu considerando que o referido gasto não trata-se de despesa com 

pessoal” e fundamenta seu entendimento no Parecer Consulta TC 011/2012 que reza: 

“conclui-se que a despesa referente ao pagamento de auxílio alimentação para 

servidores: 1.não incide no gasto total com pessoal; 2. possui natureza indenizatória;”. 

O Corpo técnico refutou os argumentos de defesa nos seguintes termos: 

ANÁLISE: Conforme o art. 8º da Lei Federal 7.990/89, é vedada a aplicação dos 
recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal, não se 

aplicando as vedações ao pagamento de dívidas para com a União e suas 
entidades e ao custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do 
ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive 

as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória 
a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública.  
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A defesa alega que o Parecer/Consulta TC-011/2012 concluiu que a despesa 

referente ao pagamento de auxílio alimentação possui natureza indenizatória.  

Entretanto, o art. 8º da Lei 7990/89 não excetua despesas de caráter indenizatório, 
conforme se transcreve: 

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 subsequente 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.    

Nota-se que apesar do caráter indenizatório, se as despesas com alimentação do 
pessoal permanente estão sendo custeadas com recursos de royalties, tem-se a 
infringência ao dispositivo retro mencionado, tendo em vista que tais despesas só 

existem em função do quadro de pessoal e inevitavelmente vinculam-se a ele. 

Este, inclusive, é o entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina, CON 
06/00023010: 

A quinta questão pergunta se é correto o entendimento de que 
os recursos provenientes de Royalties possam servir para o 
pagamento de despesas de pessoal de caráter indenizatório, 
empenhadas como "Outras Despesas Correntes".  

A indenização por demissão de servidores ou empregados, nos 
termos do art. 19, § 1º, da LRF, não serão computados nos 
limites das despesas de pessoal bem como aquelas de caráter 
indenizatório, como por exemplo, diárias, ajuda de custo 
(mudança de residência, deslocamento, indenização uso veículo 
próprio, etc.), auxílio alimentação, vale alimentação, auxílio 
transporte, vale transporte e auxílio creche, conforme Portaria 
SOF n. 163-STN.  

A Portaria Interministerial n. 519/2001 flexibiliza o conceito de 
despesa com pessoal, permitindo que os Municípios classifiquem 
as despesas de pessoal de caráter indenizatório como "Outras 
Despesas Correntes"; para esse tipo de despesa não podem 
ser aplicados os recursos provenientes de Royalties, já que 
a lei veda expressamente sua aplicação em despesas com 
pessoal do quadro permanente.  

Assim, referida despesas são de pessoal, mas, contabilizadas 
como de custeio em "Outras Despesas Correntes". Com efeito, 
apesar dessas despesas não serem computadas nos limites de 
gastos com pessoal e, em consequência, nos termos do art. 8º 
da Lei 7.990/89 (Royalties), os recursos provenientes de 
Royalties não podem ser utilizados para pagamento de despesas 

indenizatórias de pessoal permanente. 

Ou seja, restou comprovada, em sede de prestação de contas anual, a irregular 
aplicação dos recursos de royalties em políticas públicas não admitidas por lei. 

Desta forma, sugere-se manter este indicativo de irregularidade. 

 

Pois bem.  

A defesa alega, em síntese, que as despesas com auxílio alimentação pagas com 

recursos dos royalties não podem ser consideradas gastos com pessoal, devido a sua 

natureza de caráter indenizatório e para tanto menciona o parecer consulta TCEES 
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011/2012 elaborado em resposta à solicitação de esclarecimento feito pelo município 

de Santa Teresa quanto à consideração ou não como despesas de pessoal dos valores 

pagos a título de auxílio alimentação a seus servidores. 

Todavia, não há que se confundir o conceito de despesa com pessoal com a vedação 

contida no art. 8º da lei federal 7.990/89. Neste dispositivo legal a vedação para uso 

dos recursos dos royalties não se limita a despesas de pessoal, mas, sim, de forma 

genérica, para qualquer despesa que esteja relacionada ao quadro permanente de 

pessoal, sem fixar-se, portanto, a nenhum elemento de despesa. 

Este é o entendimento dominante, como discutido na análise técnica e que também foi 

aplicado na apreciação das contas de prefeito da Prefeitura Municipal de Rio Novo do 

Sul, exercício 2017 (TC 3284/2018 – Parecer Prévio 0105/2019 – 1º Camara,). 

Tambem naqueles autos, em indicativo identivo, foram apresentadas alegações 

semelhantes aquelas apresentadas nos presentes autos e a 1ª Camara, 

acompanhando voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 

decidiu mitigar a irregularidade, mantendo a irregularidade com ressalvas, em razão 

dos fatos narrados nos autos,  por não evidenciarem ação dolosa que colocou em risco 

a aplicação dos recursos municipais.  

Também nestes autos, da análise dos fatos trazidos, depreende-se que o indicativo de 

irregularidade, ora mantido, não evidencia uma ação dolosa que colocou em risco a 

aplicação dos recursos municipais, antes que o ato irregular decorreu da interpretação 

errônea de normas legais e do parecer em consulta deste Tribunal. 

Nesse sentido, concluo pela permanência do indicativo de irregularidade, 

considerando, que não é capaz de macular as contas do gestor, mantendo-o no 

campo da ressalva para determinar que o executivo municipal aprimore os 

mecanismos de controle interno a fim de evitar inconsistências na utilização de 

recursos de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural. 

 

INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES 

RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 

DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (ITEM 4.3.2.1.2 DO RT 561/2018-4) 

Base Legal: artigos 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103 e 105 da Lei 4320/1964. 
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Conforme relatado no RT 561/2018-4, da análise da movimentação financeira da fonte 

604- Royalties do Petróleo, conclui-se que a fonte de recursos nº 604 deveria encerrar 

o exercício com déficit financeiro de R$ 961.589,57, e não com superávit R$ 12.881,11. 

Além disso, existe saldo em conta corrente no montante de R$ 223.034,60, valor este 

incompatível com o saldo apurado e o evidenciado, tendo em vista o montante de 

restos a pagar classificados na fonte. 

Também a fonte 605 deveria encerrar o exercício com superávit financeiro de R$ 

446.286,03, e não deficitário em R$ 337.906,36, conforme evidenciado. Além disso, o 

saldo em conta bancária é inconsistente com resultado financeiro, havendo restos a 

pagar em um montante de 950 mil reais.  

Citado o responsável apresentou justificativas, nas quais alega que ao notar, no 

exercício de 2017, que o demonstrativo detalhado da disponibilidade de recursos, dos 

anos anteriores, não refletia a realidade dos valores apurados por fonte de recursos, 

efetuou um lançamento contábil de correção conforme superávit/déficit apurados 

naquele momento, sendo que a fonte 1604 foi creditada no conta corrente no valor de 

R$ 968.614,63 e a fonte 1605 foi debitada para as devidas correções no valor de R$ 

699.913,01. 

O corpo técnico, refutou os argumentos de defesa aduzindo que: 

[...] 

Nota-se que a data que aparece nas imagens das telas é 31/12/2017, portanto, 

conclui-se que os referidos lançamentos não sanearam a divergência, tendo em 
vista que, conforme a indagação do presente item, existe inconformidade entre 
os valores dos saldos financeiros demonstrados no balanço patrimonial em 

confronto com o saldo bancário, relativamente às fontes de recursos 605 – 
Royalties do Petróleo e 604 – Royalties do Petróleo em 31/12/2017. 

Sendo assim, sugere-se manter este indicativo de irregularidade. 

 

Pois  bem, assiste razão a área técnica quanto a permanência das inconsistências no 

saldo financeiros das fontes  604 e 605. 

Todavia, é meu convenciamento, que a  irregularidade  em  questão  possui  cunho  

formal, por  tratar-se  de uma  inconsistência em registros contábeis que poderá ser 

sanada por meio de retificação de lançamentos  contábeis. 
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As Normas Brasileiras de Contabilidade definem erro como “omissões e incorreções 

decorrentes  da  falta  de  uso,  ou  uso  incorreto,  de  informação  confiável.  Tais  

erros incluem  os  efeitos  de  erros  matemáticos,  erros  na  aplicação  de  políticas  

contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes” (NBC TG 23) 

E,  segundo  as  mesmas  normas,  estes  erros  devem  ser  retificados,  porém,  nem 

sempre  é  possível  realizar  a  correção  no  exercício corrente, pois, por vezes, não 

são descobertos  até  um  período  subsequente,  e  esses  erros  de  períodos  

anteriores devem  ser  corrigidos  na  informação  comparativa  apresentada  nas  

demonstrações contábeis do período  subsequente. 

Nesse  sentido,  cabe registrar o artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, a 

saber: 

Art. 80. A emissão do parecer  prévio  poderá  ser: 

I - [...] 

II -pela  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  de Contas; 

[...] 

Portanto,  divergindo parcialmente  da  área  técnica,  mantenho  a  irregularidade no 

campo da ressalva, baseado  nos  princípios  da  razoabilidade  e proporcionalidade, 

por considerar  tratar-se de erros que podem ser corrigidos. 

 

RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS EVIDENCIADO NO 

BALANÇO PATRIMONIAL É INCONSISTENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, ATIVO 

FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA) (ITEM 6.1.1 DO RT 561/2018-

4) 

Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Segundo o Relatório Técnico 561/2018, foi verificado inconsistência no resultado 

financeiro demonstrados no Balanço Patrimonial em relação aos demais 

demonstrativos contábeis, nas seguintes fontes: 
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Fonte de Recurso Resultado Financeiro (R$) 
Disponibilidade Líquida 

de Caixa (R$) 

Saúde – Recursos Próprios -24.765.896,07 70.183,19 

Saúde - Recursos SUS -3.275.576,53 6.322.457,27 

Não vinculadas 34.077.720,31 4.532.308,56 

 

Chamado a justificar-se o responsável alegou que a Fonte de Recursos apresentada 

no relatório consolidado denominada Recursos Próprios – Sanear no montante de R$ 

33.892.057,15, na verdade, compreende o valor da fonte Recursos Ordinários das três 

Unidades Gestoras do Poder Executivo: Prefeitura Municipal de Colatina, Sanear e 

Fundo Municipal de Saúde. 

Alegou ainda que “Em consulta, verificamos que as fontes de recursos do Fundo 

Municipal de Saúde não refletem a realidade dos valores praticados, necessitando do 

mesmo ajustes feito na Prefeitura Municipal de Colatina, mencionado no item 4.3.2.1.2. 

Contudo, tal acerto será apresentado na Prestação de Contas Anuais de 2018. 

Ao analisar os argumentos de defesa apresentados o corpo técnico sugere a 

manutenção da irregularidade, argumentando que: 

[...] 

Em consulta ao Sistema CidadES, não se apurou haver divergência entre o 
somatório dos saldos da fonte Recursos Ordinários evidenciados nos Balanços 

Patrimoniais das UG em confronto com o Consolidado: 

BALPAT RECURSOS ORDINÁRIOS 

Fundo Municipal de Saúde de Colatina 26.170.704,17 

Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental 4.610.833,65 

Prefeitura Municipal de Colatina 3.296.182,49 

Soma: 34.077.720,31 

Balanço Patrimonial Consolidado: 34.077.720,31 

Diferença: 0,00 

Não foram encaminhados documentos de prova relativos aos erros apontados 
pela defesa, nem aos ajustes realizados para corrigir os erros hora alegados.  

Sendo assim, sugere-se manter este indicativo de irregularidade. 

 

Pois bem. No presente caso, acompanho o corpo técnico na manutenção da 

irregularidade visto que, embora o responsável tenha afirmado que fará ajustes para 
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que os valores demonstrados reflitam a realidade, não identificou quais ajustes serão 

necessários e porque. Tais informações são cruciais na formação de opinão quanto 

aos total de  recursos disponíveis por fonte. 

Todavia, também quanto a este item, entendo tratar-se de irregularidade que  possui  

cunho  formal,  pois o que novamente é trazido refere-se a uma  inconsistência em 

registros contábeis que poderá ser sanada por meio de retificação de lançamentos  

contábeis. 

Desta forma, pelas mesmas razões expostas no item anterior, divergindo parcialmente  

da  área  técnica,  mantenho  a  irregularidade no campo da ressalva. 

 

NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 

RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOB 

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (ITEM 6.1.2 DO RT 561/2018-4, item 2.9 da 

ITC) 

Base normativa: Normas Brasileiras de Contabilidade 

Segundo o Relatório Técnico 561/2018, 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. 

Em suas justificativas o responsável alegou que por lapso e em meio às novas 

exigências, não houve remessa de informações do Setor de Recursos Humanos para 

que fosse feito o devido registro contábil dessas provisões matemáticas previdenciárias 

relativo ao pagamento a aposentados e pensionistas previsto na lei 2.535/1973.. 

Contudo, foi solicitada a contratação de empresa para elaboração do calculo atuarial 

com vistas ao atendimento ao tal exigência legal. 

Em suas análises o corpo técnico refutou os argumentos da defesa por considerar que 

pelo nº do protocolo, apenas em 2019 foi solicitada a contratação de empresa para a 

realização do cálculo atuarial e sugeriu DETERMINAR o atendimento às Normas 
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Brasileiras de Contabilidade, efetuando o devido reconhecimento contábil pertinente às 

provisões matemáticas previdenciárias relacionadas aos aposentados e pensionistas 

sob responsabilidade do município. 

Pois bem. 

No tocante ao presente indício de irregularide voto em linha com o pensamento que 

tem sido dominante nos colegiados neste tribunal de contas, para manter o indicativo 

no campo da ressalva. 

Neste sentido, esta foi a proposta de encaminhamento realizada pelo corpo técnico no 

processo TC 4020/2018, já apreciado (Parecer Prévio – 2ª Camara 90/2019), cujo voto 

condutor acompanhou o entendimento da equipe técnica para manter a irregularidade 

no campo da ressalva, cujo excerto do voto, reproduzo a seguir: 

[...] 

NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 

PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (ITEM 6.1 DO RT 
651/2018-3) 

Base Normativa: Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 

Em análise técnica, evidenciou no RT 6512018: 

Verificou-se do Balancete da Despesa (BALEXO) que o município 
empenhou, liquidou e pagou, em 2017, um valor de R$ 237.219,06 em 
aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal. 

 

O município não possui RPPS cadastrado no sistema CidadeWeb e o 
gestor responsável declara que o regime previdenciário dos servidores 
efetivos é o regime geral de previdência social (DECINAT), 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. 

Em sua defesa, o responsável alega o município de Ibitirama não possui Regime 

Próprio de Previdência Social. Portanto, os valores que estão sendo pagos pelo 
município relativo a aposentadorias e pensões, referem-se a despesas 
assumidas pelo município, de servidores que prestaram serviços para o 

município em administrações anteriores, cujo custeio da obrigação de 
pagamento ficou a cargo do município. 

Em contraponto a Equipe Técnica, em sua ITC 01020/2019, sustenta que a 

inexistência do Regime Próprio no município não isenta o município de manter o 
registro adequado no seu passivo, devendo observar as normas e princípios 
contábeis vigentes, disposta no Ministério da Previdência Social – MPS e ato 

normativo do Ministério da Fazenda – Portaria nº 464/2018 e assim, embora o 
município de Ibitirama não tenha Regime Próprio de Previdência Social, deve 
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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, 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. 

Nessa fase processual – defesa oral – depreende-se, o gestor alegou, em sua 
sustentação oral, que foi solicitado a contratação de empresa ou profissional 
liberal para realização de cálculo atuarial, possibilitando assim, o reconhecimento 

das provisões matemáticas no Passivo de Longo Prazo do município na 
Prestação de Contas de 2019, conforme Ofício n°. 069/2019 (DOC-006) no qual 
o Secretário Municipal da Fazenda requer anuência do gestor, para realização 

da contratação em questão, como causa de pedir pelo afastamento da 
irregularidade. 

Entretanto, como bem analisado pela equipe técnica desta Corte de Contas, os 

argumentos trazidos não são suficientes para elidir a irregularidade, na medida 
que as alegações do gestor dão conta de que no presente ano civil – 2019 – será 
dado início aos levantamentos necessários ao saneamento da questão e o cerne 

da presente irregularidade assenta-se no fato de o município de Ibitirama não 
reconhecer contabilmente as provisões matemáticas relativas aos seus 
aposentados e pensionistas, pagos à custa do Poder Executivo.  

Por todo exposto, acompanho o entendimento da equipe técnica, por manter a 
irregularidade, mas no campo da ressalva , mediante determinação ao atual 
gestor ou quem vier a sucedê-lo que efetue a avaliação atuarial, bem como o 

reconhecimento da provisão matemática previdenciária no passivo exigível, nos 
termos das leis previdenciárias e contábeis vigentes. 

 

Também foi este o entendimento acolhido por este colegiado na apreciação do 

Processo TC 3748/2018 , em que se acolheu as razões expostas pelo Relator, cujo 

execrto transcrevo a seguir: 

NÃO RECONHECIMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 
PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS AOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (ITEM 6.3 DO RT 

23/2019-3) 

Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Averiguou a Equipe Técnica que embora o município não possui RPPS 

cadastrado no sistema CidadES, arcou com as despesas previdenciárias 
pertinentes a servidores municipais. No entanto, 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, contrariando as normas contábeis em vigor.  

Em sede de justificativa, o gestor alegou que “os valores que estão sendo pagos 

pelo município relativo a aposentadorias e pensões, refere-se a despesas 
assumidas de servidores que prestaram serviços para o município em 
administrações anteriores, cuja obrigação de pagamento e custeio, ficou a cargo 

do município, haja vista que não houve contribuição/recolhimento ao Regime 
Geral e nem tão pouco ao Regime Próprio de Previdência Municipal, obrigando 
com isso, o município arcar com os dispêndios dos aposentados e pension istas”. 

E, na época o município instituiu o Regime de Previdência Municipal através da 
Lei Municipal nº 1.589/1997 e após um curto período de funcionamento, este foi 
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extinto pela Lei Municipal 1.667/1999. Ou seja, verificando os servidores que 

trabalharam efetivamente para a municipalidade, não resta dúvida estar 
configurado o direito adquirido de tais servidores fazerem jus ao benefício da 
aposentadoria custeado com recursos próprios do município.  

Pois bem. Em análise, entendo que a inexistência do Regime Próprio no 
município não isenta o município de manter o registro adequado no seu passivo, 
devendo observar as normas e princípios contáveis vigentes.  

A Equipe Técnica destacou o que vem a ser “Provisão Matemática 
Previdenciária”, transcrevendo 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. 

Enfatizou, 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) 
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Com base nesses fundamentos, entendo que deve ser reconhecida da 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.  

Dessa forma, mantenho o presente indicativo de irregularidade, tão somente 
no campo da ressalva , e DETERMINO 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, 
acompanhando o entendimento da Equipe Técnica e o Ministério Público de 
Contas.  

 

Assim, em linha com tais julgados, acolho parcialmente o posicionamento do corpo 

técnico e voto por manter a presente irregularidade no campo da ressalva e por 

determinar ao atual gestor ou a quem vier sucedê-lo que tome providencias para 

garantir o atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade, efetuando o devido 

reconhecimento contábil pertinente às provisões matemáticas previdenciárias 

relacionadas aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município 

CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS 

No que pertine ao cumprimento das normas constitucionais e legais, há que se 

observar as Contas Municipais, também em relação ao controle das despesas com 

pessoal, da seguridade social e outras, bem como da dívida consolidada e mobiliária, 

operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 

inscrição em Restos a Pagar, visto que estes são pressupostos de uma gestão fiscal 

responsável, conforme dispõe o art. 1º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nesse passo, reproduzo no quadro a seguir, a seguir de forma abreviada os dados 

relativos aos limites legais e constitucionais tratados amplamente no Relatório Técnico. 

Tabela 03: Resumo da apuração do cumprimento de limites constitucionais e legais                                                       
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Fonte: Relatório Técnico 561/2018 – TC 3744/2018 

De pronto observa-se o cumprimento de todos os limites tratados no relatório 

técnico. 

Em relação às renuncias de receitas, o relatório técnico registra que “de acordo com a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas 

para o exercício sob análise, constata-se a inexistência de previsão para beneficiar 

instituições com renúncia de receita”. 

De se destacar que consoante análises procedidas no Relatório Técnico, no exercício 

de 2017, verifica-se no Anexo 5 do RGF, que não foi observado o limite de inscrição de 

restos a pagar não processados pelo Poder Executivo, No entanto, constata-se a 

existência de saldo de recursos Não vinculados de R$ 4.532.308,56, suficiente para 

cobrir a deficiência de saldo do referido recurso. 

Ante o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de 

Parecer Prévio que submeto à consideração. 

 

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Conselheiro Relator 

Limite Executado

Receita Corrente Líquida 301.008.698,02                

139.062.328,54                max. 54% 46,20%

144.243.978,58                max. 60% 47,92%

Receita Corrente Líquida 301.008.698,02                

8.640.328,15                   max. 120% 2,87%

6.026.996,59                   max. 16% 2,00%

-                                 max. 22% 0,00%

Garantias -                                 max. 7% 0,00%

Receita Bruta de Impostos 137.367.494,08                

44.780.507,05                 min. 25% 32,60%

Receita vota parte FUNDEB 50.303.189,14                 

42.095.161,10                 min. 60% 83,68%

Receita de Impostos e Transferências 133.686.791,53                

28.366.873,89                 min. 15% 21,22%

Receita Tributária e transferências do exercício anterior 143.138.998,98                

7.341.168,00                   max. 7% 5,13%

Manutenção do ensino

Remuneração Magistério

Despesa com saúde

Repasse do duodécimo ao Poder Legislativo

Contratação por Antecipação de Receita 

Orçamentária

Rubrica

Despesa com pessoal 

Dívida Consolidada Líquida

Contratação de Operação de Crédito
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1. PARECER PRÉVIO 

 

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

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da segunda Câmara, ante 

as razões expostas pelo relator, em: 

 

1.1 Afastar as seguintes irregularidades: 

Abertura de crédito adicional suplementar sem a existência do total de superávit 

financeiro correspondente (item 4.1.1.3 do RT 561/2018 e 2.3 doa ITC 

731/2019); 

Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista atualizada 

(item 12.1.12 do RT 561/2018 e 2.10 doa ITC 731/2019); 

1.2 Manter no campo da ressalva as seguintes irregularidades: 

1.1. Abertura de créditos suplementares em montante superior ao limite 

estabelecido na lei orçamentária anual (ITEM 4.1.1.1 do RT 561/2018-4 e 2.1 

da ITC 731/2019); 

1.2. Utilização de recursos de compensação financeira pela exploração de petróleo 

e gás natural em fim vedado por lei (item 4.3.2.1.1 o RT 561/2018-4 e 2.6 da 

ITC 731/2019); 

1.3. Inconsistência na movimentação financeira dos valores recebidos a título de 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural ( item 

4.3.2.1.2 do RT 561/2018-4 e 2.7 da ITC 731/2019) 

1.4. Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço patrimonial 

é inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis (relação de 

restos a pagar, ativo financeiro, termo de verificação de caixa) (item 6.1.1 do RT 

561/2018-4 e 2.8 da ITC 731/2019) 
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1.5. Não reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias relacionadas 

aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município (item 6.1.2  

do RT 561/2018-4 e 2.9 da ITC 731/2019) 

1.3 Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das 

contas da Prefeitura Municipal de Colatina, no exercício de 2017, sob a 

responsabilidade do senhor Sergio Meneguelli, na forma prevista no artigo 80, inciso 

III, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das seguintes 

irregularidades: 

1.6. Abertura de crédito adicional especial sem a autorização legislativa 

correspondente (item 4.1.1.2 do RT 561/2018 e 2.2 da ITC 731/2019) 

1.7. Abertura de crédito adicional suplementar sem a autorização legislativa 

correspondente (item 4.1.1.4 do RT 561/2018 e 2.4 da ITC 731/2019) 

1.8. Abertura de crédito adicional suplementar sem a existência do excesso de 

arrecadação correspondente (item 4.1.1.5 do RT 561/2018 e 2.5 da ITC 

731/2019) 

1.4 Determinar ao atual gestor ou a quer vier sucedê-lo que tome providencias para 

garantir o atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade, efetuando o devido 

reconhecimento contábil pertinente às provisões matemáticas previdenciárias 

relacionadas aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município. 

1.5 Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em 

meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício 

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

1.6 Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 12/02/2020 – 3ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara. 

4. Especificação do quórum:  
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4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos Augusto 

Taufner e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER  

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Subsecretária das sessões 
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