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RELATÓRIO:

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Colatina
(Prefeito), referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor
Leonardo Deptulski.
Com base no Relatório Técnico 01114/2017-2 e na Instrução Técnica Inicial
01606/2017-1, foi proferida a Decisão Monocrática 01977/2017-1 e 01119/2018-3,
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2.1 – Descumprimento do prazo de envio da prestação de contas
anual;
4.1.1 – Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias
concedendo abertura de créditos adicionais ilimitados;
4.1.2 – Abertura de créditos suplementares em montante superior ao
limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual;
4.1.3 – Abertura de créditos adicionais especiais com base na Lei
Orçamentária Anual;
4.1.4 – Abertura de crédito adicional suplementar indicando como
fonte excesso de arrecadação inexistente;
4.1.5 – Abertura de crédito adicional suplementar sem a existência do
total de superávit financeiro;
5.1. – Inconsistência na consolidação do saldo de disponibilidades;
6.1 – Divergência entre o saldo da dívida flutuante e o saldo do
passivo financeiro evidenciado no balanço patrimonial;
7.6 – Inaptidão das medidas de compensação previstas para a
renúncia de receita;
8.4 – Parecer conclusivo emitido pelo Conselho de acompanhamento
e controle social da sáude em desacordo com o normativo desta
Corte de Contas;
11.1 – Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
implantação do Sistema de Controle Interno e a realização de
procedimentos de controle necessários e suficientes a embasar o
parecer técnico do Controle Interno Municipal; e
13.1.12 – Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à
receita prevista atualizada.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões de justificativas
(Defesa/Justificativa
14547/2018-2,
14552/2018-3,

01083/2018-9

14548/2018-7,
14553/2018-8,

e

Peças

14549/2018-1,
14554/2018-2,

Complementares

14546/2018-8,

14550/2018-4,

14551/2018-9,

14555/2018-7,

14556/2018-1

e

Defesa/Justificativa 01412/2018-1).
Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo de Economia e
Contabilidade – NCE, por meio da Instrução Técnica Conclusiva n.º 04381/20183, opinou em afastar os indicativos de irregularidades dos itens 2.1, 4.1.1, 4.1.3,
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4.1.4, 5.1, 6.1, 7.6, 8.4, 11.1 e 13.1.12 e pela manutenção dos itens 4.1.2 e 4.1.5 do
RT 01114/2017-2, e por consequência pela emissão de PARECER PRÉVIO dirigido
à Câmara Municipal, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor
LEONARDO DEPTULSKI, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 00270/2019-3, de lavra do
Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos fáticos e
jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva.
Tendo os autos integrado a pauta da 24ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, no
dia 24 de julho de 2019, o senhor Leonardo Deptulski, por seu patrono, apresentou
argumentos, em sede de sustentação oral, no intuito de suprimir as irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Inicial 01606/2017-1 (item 4.1.2 – Abertura de
créditos suplementares em montante superior ao limite estabelecido na Lei
Orçamentária Anual e item 4.1.5 - Abertura de crédito adicional suplementar sem a
existência do total de superávit financeiro, do RT 01114/2017-2), mantidas pela área
técnica por meio da ITC 04381/2018-3, conforme Notas Taquigráficas 00153/2019-7
e Memorial 00123/2019-6, que estão sendo objeto de apreciação neste voto.
O corpo técnico, por meio da Manifestação Técnica 10307/2019-3 concluiu por não
conter nos autos justificativas e documentos suficientes para afastar os indicativos de
irregularidades constantes na ITC 4381/2018-3, ficando mantidas as dos itens 4.1.2 e
4.1.5 do RT 1114/2017-2, e consequentemente pela emissão de Parecer Prévio,
dirigido à Câmara Municipal de Colatina, recomendando a REJEIÇÃO da prestação
de contas anual do Sr. Leonardo Deptulski, Prefeito Municipal durante o exercício
de 2016, conforme dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o inciso III,
art. 80, da Lei Complementar 621/2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 03882/2019-8 anuiu aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados pelo corpo técnico na MT 10307/2019-3 e
Instrução Técnica Conclusiva 04381/2018-3, considerando que a defesa oral não
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trouxe elementos novos ou aptos a ensejar mudança no entendimento sobre os
indicativos de irregularidades.
É o Relatório. Passo a fundamentar.

VOTO
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisados os autos, verifico que a área técnica, por meio do Relatório Técnico
00114/2017-2, em análise à execução orçamentária, financeira e patrimonial apontou
indícios de irregularidades, sendo objeto de citação, cujas justificativas da defesa
foram analisadas em sede de manifestação conclusiva e após a sustentação oral
realizada na 24ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 24 de julho
de 2019, que estão sendo abordadas neste voto.
O RT observou ainda, em relação ao resultado nominal e primário, que o município
de Colatina, não atingiu, no exercício de 2016, apenas a meta de receita primária.
Entretanto, considerando

que

ao

final do exercício foi verificado superávit

orçamentário e financeiro, opinou no sentido de não citar o gestor responsável.
Em relação à gestão fiscal, constatou o atendimento aos seguintes limites
constitucionais e legais:
 Despesas com pessoal;
 Dívida pública consolidada;
 Operação de créditos e concessão de garantias;
Registrou ainda:
 Inexistência de evidências de descumprimento do art. 21 da LRF (Aumento de
despesa com pessoal pelo titular do Poder nos últimos 180 dias de mandato);
e
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 Ausência de evidências em relação a descumprimento do art. 42 da LRF
(Obrigações contraídas pelo titular do Poder no último ano de seu mandato).
Em análise a realização de renúncia de receita, constatou a previsão no valor de R$
1.580.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta mil reais) e apontou possível
inobservância ao disposto do art. 14 da LRF. Porém, o corpo técnico, por meio da
Instrução

Técnica

Conclusiva

04381/2018-3,

opinou

pelo

acolhimento

das

justificativas apresentadas e pelo afastamento do indicativo de irregularidade.
No tocante à gestão da saúde e educação, foram obedecidos os limites mínimos
estabelecidos pela Constituição Federal quanto à:
 Aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
 Remuneração dos Profissionais do Magistério;
 Aplicação de recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Por meio do RT 01114/2017-2 foi avaliado 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.
Em relação ao documento encaminhado como parecer do Conselho Municipal de
Saúde, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício em análise,
constatou-se que não houve uma votação por parte dos membros presentes
para emitir uma opinião única e conclusiva sobre as contas anuais, sendo que
cada um dos três membros presentes emitiu uma opinião diferente. Contudo, após a
realização do contraditório, a ITC 04381/2018-3 opinou pelo afastamento do
indicativo de irregularidade, concluindo que houve a aprovação, por maioria simples
dos votantes, das contas da saúde, relativas ao exercício financeiro de 2016.
Quanto às “Transferências de Recursos ao Poder Legislativo” e “Remuneração de
Agentes Políticos”, constatou que foram observados o limite constitucional e
conformidade com o mandamento legal.
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Em relação à atuação do Controle Interno, observou que não houve a emissão de
uma opinião conclusiva, visto que não foram realizadas auditorias no período devido
a não implantação na totalidade do Sistema de Controle Interno Municipal, sendo
objeto de citação. Após a realização do contraditório, por meio da ITC 04381/2018-3,
o

corpo

técnico

opinou pelo

afastamento

do

indicativo

de

irregularidade,

considerando a ausência de dano material ao erário e à boa gestão fiscal;
considerando a existência de julgados de irregularidades da mesma natureza onde
se afastou ou se mitigou os efeitos da ausência de opinamento do controle interno.
Em

análise

à

conformidade

dos

demonstrativos

contábeis, foi

identificada

inconsistência entre a dotação atualizada e a receita prevista atualizada, sendo
objeto de citação. Após o regular contraditório, a ITC 04381/2018-3 opinou pelo
afastamento do indicativo de irregularidade, considerando que foi devidamente
esclarecido pelo gestor.

Assim, estou acatando o posicionamento do corpo técnico por meio do RT
01114/2017-2.

Em relação indícios de irregularidades identificadas na análise inicial, foram objeto de
citação, e os argumentos analisados por meio da Instrução Técnica Conclusiva
04381/2018-3, posicionando-se a área técnica da seguinte maneira, verbis:
[...]
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de
Colatina, exercício de 2016, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013
e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se
no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO,
dirigido à Câmara Municipal de Colatina, recomendando-se a REJEIÇÃO DAS
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CONTAS do Senhor LEONARDO DEPTULSKI, Prefeito Municipal durante o
exercício de 2016, conforme dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o
inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção dos
seguintes indicativos de irregularidade:
 Abertura de créditos suplementares em montante superior ao limite
estabelecido na Lei Orçamentária Anual (item 4.1.2 do RT e 2.3 desta
ITC) e;
 Abertura de crédito adicional suplementar sem a existência do total de
superávit financeiro (item 4.1.5 do RT e 2.6 desta ITC).
Registre-se, por oportuno, que o gestor requereu o direito à sustentação oral
quando do julgamento das suas contas.
Sugere-se, ainda, a não aplicação de multa pecuniária ao atual ordenador de
despesas,

Senhor

Sérgio

Meneguelli,

considerando

o

acatamento

das

justificativas apresentadas em relação ao descumprimento do prazo de envio da
prestação de contas anual, conforme no delineado no item 2.1 desta ITC.

Submetidos os autos para manifestação do Ministério Público de Contas, este se
pronunciou por meio do Parecer 00270/2019-3, anuindo aos argumentos fáticos e
jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva 04381/2018-3.
Após a sustentação oral, realizada na 24ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara,
ocorrida no dia 24 de julho de 2019, submetidos os autos à área técnica, foi
elaborada a Manifestação Técnica 10307/2019-3, sugerindo manutenção das
irregularidades constantes dos itens 4.1.2 e 4.1.5 do RT e emissão de Parecer Prévio
dirigido ao Poder Legislativo Municipal recomendando a Rejeição da Prestação de
Contas Anual, nos seguintes termos:
[...]
3.

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

A presente análise pautou-se no exame de todos os documentos anexos à defesa
apresentada, em sede de sustentação oral, concluindo-se por não conter nos autos
justificativas e documentos suficientes para afastar os indicativos de irregularidade
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constantes na ITC 4381/2018-3, ficando mantidas as seguintes irregularidades do
RT 1114/2017-2:
Item 4.1.2 do RT e 2.1 desta manifestação - Abertura de créditos
suplementares em montante superior ao limite estabelecido na Lei
Orçamentária Anual - Base legal: artigo 167, inciso V, da Constituição da
República; artigos 42 e 85 da Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 45,
parágrafo 2º, da Constituição Estadual.
Item 4.1.5 do RT e 2.2 desta manifestação - Abertura de crédito
adicional suplementar sem a existência do total de superávit
financeiro correspondente. Base legal: artigo 43, caput, inciso I, e § 2º
da Lei Federal 4.320/1964.
Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior
a seguinte proposta de encaminhamento:
1. Emitir parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal de Colatina, recomendando
a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. Leonardo Deptulski,
Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, conforme dispõem o inciso III,
art. 132, do Regimento Interno e o inciso III, art. 80, da Lei Complementar
621/2012.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 03882/2019-8, considerando
que a defesa oral não trouxe elementos novos ou aptos a ensejar mudança de
entendimento sobre os indicativos de irregularidades pugnou pelo julgamento nos
termos propostos pela área técnica por meio da Manifestação Técnica 10307/2019 e
Instrução Técnica Conclusiva 04381/2018-3.
Mediante o exposto, passo a análise do mérito em relação aos apontamentos que
foram objeto de citação.
Considerando os indicativos de irregularidades apontados na Instrução Técnica
Inicial 01606/2017-1, após análise das justificativas apresentadas pela defesa, a área
técnica opinou nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 04381/2018-3, sendo
acompanhada pelo Ministério Público de Contas, no seguinte sentido:
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 acolher as justificativas apresentadas pela defesa e/ou afastar os
indicativos de irregularidades em relação aos itens 2.1 (Descumprimento de
prazo de envio da PCA – item 2.1 do RT 1114/2017-2); 2.2 (Lei Orçamentária
Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias concedendo abertura de créditos
adicionais ilimitados – item 4.1.1 do RT 1114/2017-2); 2.4 (Abertura de
créditos adicionais especiais com base na Lei Orçamentária Anual - item 4.1.3
do RT 1114/2017-2); 2.5 (Abertura de crédito adicional suplementar indicando
como fonte excesso de arrecadação inexistente - item 4.1.4 do RT 1114/20172); 2.7 (Inconsistência na consolidação do saldo de disponibilidades - item 5.1
do RT 1114/2017-2); 2.8 (Divergência entre o saldo da dívida flutuante e o
saldo do passivo financeiro evidenciado no Balanço Patrimonial - item 6.1 do
RT 1114/2017-2); 2.9 (Inaptidão das medidas de compensação previstas para
a renúncia de receita - item 7.6 do RT 1114/2017-2); 2.10 (Parecer conclusivo
emitido pelo Conselho de acompanhamento e controle social da saúde em
desacordo com o normativo desta Corte de Contas - item 8.4 do RT
1114/2017-2); 2.11 (Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
implantação do Sistema de Controle Interno e a realização de procedimentos
de controle necessários e suficientes a embasar o parecer técnico do Controle
Interno Municipal - item 11.1 do RT 1114/2017-2) e 2.12 (Dotação atualizada
apresenta-se em valor superior à receita prevista atualizada - item 13.1.12 do
RT 1114/2017-2); e
 pela manutenção das irregularidades do item 2.3 (Abertura de créditos
suplementares

em

montante

superior

ao

limite

estabelecido

na

Lei

Orçamentária Anual – item 4.1.2 do RT 01114/2017-2) e item 2.6 (Abertura de
crédito adicional suplementar sem a existência do total de superávit financei ro
- item 4.1.5 do RT 01114/2017-2).
Assim, estou acatando o posicionamento do corpo técnico, por meio da ITC
04381/2018-3, no tocante aos indicativos de irregularidades cuja proposição foi pelo
afastamento.
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Todavia, cabe registrar os seguintes apontamentos quanto às irregularidades
mantidas pela área técnica:
Em relação a “Abertura de créditos suplementares em montante superior ao limite
estabelecido na Lei Orçamentária Anual – LOA” (Item 4.1.2 do RT 01114/2017-2 e
item 2.3 da ITC 04381/2018-3).
Conforme Relatório Técnico 00114/2017-2 foram abertos créditos adicionais
suplementares no valor de R$ 87.823.292,88 (oitenta e sete milhões oitocentos e
vinte e três mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). Desse
montante, o valor de R$ 64.247.299,33 (sessenta e quatro milhões duzentos e
quarenta e sete mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos)
corresponde a créditos adicionais que foram abertos com base nas autorizações
contidas na Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal 6271/2015). Contudo, o limite para
a abertura de créditos adicionais com base na LOA era de R$ 63.639.583,20
(sessenta e três milhões seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e oitenta e três
reais e vinte centavos). Desta forma, a limitação para abertura de créditos
adicionais suplementares foi ultrapassada em R$ 607.716,13 (seiscentos e sete
mil, setecentos e dezesseis reais e treze centavos).
Após a devida citação, a defesa justificou que o RT deixou de considerar outras duas
Leis que autorizaram a abertura de créditos adicionais específicos durante o
exercício, a saber:
- Lei 6.368, de 29/11/2016, que autorizou suplementação no valor de R$
12.000.000,00

exclusivamente

para

a

suplementação

de

dotações

orçamentárias para despesas de pessoal; e
- Lei 6.373, de 27 de dezembro de 2016, que autorizou a abertura de crédito
adicional suplementar de diversas dotações orçamentárias no valor de R$
1.547.000,00.
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Concluiu que somando-se esses valores ao valor autorizado na LOA para
suplementar o orçamento (R$ 63.639.583,20) chega-se ao montante de R$
77.186.583,20.

Assim,

considerando-se

o

valor que

foi

suplementado

(R$

64.247.299,33), resulta no saldo de R$ 12.939.283,87, não ultrapassando, desta
forma, o valor autorizado na Lei Orçamentária Anual.
Em análise às justificativas apresentadas, a ITC 04381/2018-3 opinou pela
manutenção da irregularidade, uma vez que as Leis Municipais 6.368/2016 e
6.373/2016 alegadas pela defesa não alteram o montante inicial de suplementação
previsto na Lei Municipal 6.271/2015. Registrou ainda que o montante autorizado
pela LOA não se modifica em função dessas duas leis.
Em sede de sustentação oral foram apresentados os seguintes argumentos:
[...]
A ITC em comento levou em consideração o fato de que das demais leis
relacionadas na Tabela 1 do RT, que autorizaram a abertura de créditos adicionais
suplementares – Leis 6205/2015, 6365/2016, 6368/2016, 6373/2016 e 6378/2016 –
não alteraram o limite de suplementação, inicialmente previsto na LOA. No entanto,
não há como discordar que o legislador municipal permitiu ao chefe do Poder
Executivo

novos

valores

de suplementação,

além

daqueles

já autorizados

originalmente na LOA. E que quando somados todos os valores autorizados, os
valores dos créditos adicionais suplementares, abertos no exercício, ficaram abaixo
dos valores efetivamente autorizados. Registre-se, ainda, que a Lei 6319/2016,
constante do RT, como lei que autorizou a abertura do crédito adicional
suplementar no valor de R$ 1.547.000,00, na verdade, trata-se de uma lei que
autorizou a abertura de crédito adicional especial. Por isso a diferença do valor dos
créditos adicionais suplementares entre o valor registrado no RT e o relatado neste
memorial. No entanto, caso prevaleça tal entendimento, há de se levar em
consideração julgados já proferidos por esta 1ª Câmara, bem como pelo Plenário,
em casos análogos. Onde, apesar de ter havido a abertura de créditos adicionais,
que em tese tenham extrapolado o limite autorizado, foi levado em consideração a
baixa representatividade sobre o montante da despesa fixada, como por exemplo,
no julgamento do Processo TC-2810/2013, que apreciou a Prestação de Contas
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Anual de Prefeito de 2012, do Município de Marilândia. Diferente não foi o
entendimento do Plenário ao julgar o Processo TC-2929/2011, que tratou de
Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas contra o
Parecer Prévio TC-036/2011 do Município de Água Doce do Norte. Na mesma linha
caminhou o julgamento prolatado pelo Plenário nos autos do Processo TC12345/2014 que julgou regular com ressalva as contas do Município de Muniz
Freire, referente ao exercício de 2011, Dessa forma, em que pese entendermos
que não existe a irregularidade apontada no item pela ITC, caso a mesma persista,
não teria o condão de macular a presente prestação de contas, motivando assim o
afastamento do presente indicativo de irregularidade.

A Manifestação Técnica 10307/2019-3, em análise aos argumentos, destacou que o
defendente deseja utilizar o saldo remanescente das autorizações de créditos
adicionais contidas em outras leis, com o intuito de mitigar o fato do município ter
extrapolado o limite de abertura previsto no art. 7º da LOA. Acrescentou que, em
relação às leis municipais alegadas pela defesa, apenas a autorização proveniente
da Lei 6.368/2016 deixou sobra de saldo para abertura de novos créditos, tendo em
vista que o total autorizado não foi utilizado na íntegra. Entretanto, os créditos
autorizados por essa lei são exclusivos para reforço de dotações vinculadas a
despesa de pessoal. Observou que a Lei 6.368 data de 29/11/2016, sendo que em
dezembro/2016 ainda se procedia à abertura de créditos adicionais com base na
LOA, em rubricas não pertinentes a pessoal, conforme se pode verificar no Decreto
nº 19398, de 13/12/2016, e por consequência não há como considerar a Lei 6368/16
dê suporte à abertura de créditos adicionais que excederam à autorização contida na
LOA. Assim, sugeriu a manutenção da irregularidade.
Pois bem, tendo em vista as justificativas apresentadas pela defesa, observo que a
tabela 1 do RT 01114/2017-2 discrimina os créditos adicionais abertos no exercício
da seguinte forma:
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Da tabela, constata-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no
montante de R$ 87.823.292,88, decorrente de autorizações concedidas por meio das
Leis

Municipais

6205/2015,

6319/2016,

6365/2016,

6368/2016,

6373/2016,

6378/2016 e Lei Orçamentária Anual 6271/2015.
Desta forma, o valor de R$ 64.247.299,33 se refere a créditos adicionais abertos com
base nas autorizações contidas na LOA (Lei Municipal 6271/2015).
Por outro lado o artigo 7º da Lei Municipal 6.271/2015 autorizou a abertura de
créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o total
da despesa fixada para o exercício de 2016, o que corresponde ao valor de R$ R$
63.639.583,20.
Assim, a área técnica registrou que, muito embora a autorização contida na LOA para
abertura de créditos adicionais fosse no valor de R$ 63.639.583,20, a efetiva abertura
foi de R$ 64.247.299,33, ultrapassando em R$ 607.716,13 o valor que foi autorizado.
Quando da fase de citação, a defesa justificou que o RT deixou de considerar as Leis
Municipais 6.368/2016 (R$ 12.000.000,00) e 6.373/2016 (R$ 1.547.000,00), que
autorizaram a abertura de crédito adicional específicos durante o exercício, e que
acrescendo os valores dessas Leis ao valor da Lei Municipal 6271/2015 – LOA (R$
63.639.583,20), chega-se ao valor autorizado de R$ 77.186.583,20 superior em R$
12.939.283,37 em relação ao valor de créditos adicionais abertos autorizados pela
LOA (R$ 64.247.299,33). Assim, não houve a suplementação além do valor
autorizado em R$ 607.716,13.
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Entretanto, conforme evidenciado pelo RT, as leis 6368/2016 e 6373/2016 foram
levadas a efeito, compondo o montante de R$ 87.823.292,88, referente a crédi tos
adicionais suplementares autorizados no exercício. Contudo, considerando que o
apontamento realizado pela área técnica trata da não observância ao limite de R$
63.639.583,20 estabelecido pela LOA (Lei Municipal 6271/2015), conforme registrado
pela ITC, as alegadas leis não alteram o montante inicial de suplementação previsto
na Lei Orçamentária Anual (R$ 63.639.583,20).
Na sustentação oral, o defendente argumentou que quando somados todos os
valores autorizados – na LOA e nas Leis específicas – os valores de créditos
adicionais suplementares abertos no exercício (R$ 86.323.292,88) ficaram abaixo
dos valores efetivamente autorizados (R$ 89.829.993,34). Acrescentou ainda que a
Lei 6319/2016 considerada pela área técnica como lei que autorizou a abertura de
crédito adicional suplementar, na verdade se trata de uma lei que autorizou a
abertura de crédito adicional especial. Por isso, o valor total de créditos adicionais
suplementares autorizados seria de R$ 86.323.292,88.
Nesta fase, novamente a defesa traz as demais leis autorizadoras a fim de justificar a
inobservância ao limite estabelecido pela LOA. A MT consignou que em relação a Lei
6373/2016 (R$ 1.547.000,00) foi utilizado todo o montante autorizado, e que apenas
a Lei 6368/2016 deixou sobra de saldo para abertura de novos créditos, tendo em
vista que o total autorizado não foi utilizado na íntegra.
Assim em análise aos argumentos apresentados, verifico que a Lei Municipal nº
6368, de 29 de novembro de 2016 autorizou a abertura de créditos suplementar até o
limite de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para reforço das dotações
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orçamentárias exclusivas para as despesas decorrentes de pagamento com pessoal.
A área técnica, por meio da MT 10307/2019-3, registrou que, em relação a referida
lei, foi utilizado o montante de R$ 7.888.718,41. Desta forma, restou o saldo não
utilizado em relação a essa lei, no valor de R$ 4.111.281,59.
Por outro lado, entre os créditos adicionais abertos, com base na Lei Orçamentária
Anual nº 6271/2015 (Peça 009 – Prestação de Contas Anual 39659/2017-1
DEMCAD

–

ORIGINAL

–

DEMCAD),

constata-se

a

edição

de

decretos

suplementando a dotação de pessoal, conforme exemplo a seguir:
Decreto
18629/2016

Tipo de Crédito
–

Suplementar

04/01/2016

Dotação Adicionada
019E0500002 60 01 10 122 0035 2.137

Valor (R$)
15.000,00

31 90 04 1

18629/2016 –
04/01/2016

Suplementar

019E0500002 60 01 10 301 0038 2.154
31 90 13 1

6.300,00

18629/2016 –
04/01/2016

Suplementar

019E0500002 60 01 10 301 0038 2.155
31 90 13 1

39.910,00

18629/2016 –
04/01/2016

Suplementar

019E0500002 60 01 10 305 0036 2.239
31 90 16 1

23.115,72

18629/2016 –
01/02/2016

Suplementar

019E0700001 40 01 08 243 0032 2.044
31 90 04 1

2.715,75

18681/2016 –
01/02/2016

Suplementar

019E0500002 60 01 10 301 0038 2.163
31 90 11 1

25.781,04

18941/2016 –
29/02/2016

Suplementar

019E0100001 95 01 17 452 0026 2.224
31 90 04 2

600.000,00

18966/2016 –
11/03/2016

Suplementar

019E0700001 40 01 08 244 0032 2.064
31 90 04 1

28.067,39

18966/2016 –
11/03/2016

Suplementar

019E0700001 40 01 08 244 0032 2.064
31 90 11 1

42.101,09

18966/2016 –
11/03/2016

Suplementar

019E0700001 40 01 08 244 0032 2.064
31 90 13 1

14.033,69

18966/2016 –
11/03/2016

Suplementar

019E0700001 40 01 08 244 0032 2.064
31 90 16 1

4.210,12
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18966/2016 –
11/03/2016

Suplementar

019E0700001 40 01 08 243 0032 2.043
31 90 04 1

21.177,63

18966/2016 –
11/03/2016

Suplementar

019E0700001 40 01 08 243 0032 2.043
31 90 13 1

21.177,63

18966/2016 –
11/03/2016

Suplementar

019E0700001 40 01 08 243 0032 2.044
31 90 04 1

38.470,45

18966/2016 –
11/03/2016

Suplementar

019E0700001 40 01 08 243 0032 2.044
31 90 11 1

51.293,94

18966/2016 –
11/03/2016

Suplementar

019E0700001 40 01 08 243 0032 2.044
31 90 13 1

12.823,48

19400/2016 –
12/12/2016

Suplementar

019E0100001 95 01 17 452 0026 2.224
31 90 04 2

64.700,00

19401/2016 –
12/12/2016

Suplementar

019E0500002 60 01 10 301 0037 2.152
31 90 96 1

6.850,00

Total

1.017.727,93

De acordo com o exemplo acima, constata-se a abertura de créditos adicionais para
suplementar gastos com pessoal no valor de R$ 1.017.727,93, que contribuíram para
que fosse ultrapassado o limite estabelecido na LOA (Lei Municipal 6271/2015).
Assim, o corpo técnico constatou que o limite para abertura de créditos adicionais na
LOA foi ultrapassado em R$ 607.716,13, contudo observa-se que parte dos créditos
adicionais suplementares que contribuíram para superar o limite estabelecido foi
utilizado para despesas com pessoal (vide exemplo acima). De outra face, constato
que restou saldo não utilizado, no valor de R$ 4.111.281,59, decorrente da Lei
Municipal nº 6368, de 29 de novembro de 2016.
Pelo exposto, se por um lado, a autorização legislativa concedida na Lei Municipal nº
6271/2015, para abertura de créditos adicionais suplementares em relação a
despesas com pessoal foi insuficiente, por outro lado, o legislador municipal permitiu
ao chefe do Poder Executivo novos valores de suplementação de pessoal, por meio
da Lei Municipal nº 6368/2016. Diante da análise realizada, ficou constatado que não
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foi utilizado todo o valor autorizado pela referida Lei para a abertura de créditos
adicionais suplementares para despesas com pessoal. Assim, o saldo não utilizado
seria suficiente para cobrir o valor que foi ultrapassado em relação ao limite
estabelecido pela Lei Municipal 6271/2015.
Em relação aos argumentos apresentados pela defesa quanto a julgados desta Corte
de Contas que teriam afastado irregularidade similar, verifico que no Processo TC 2810/2013, o Parecer Prévio TC-025/2015 decidiu pela emissão de Parecer Prévio
recomendando ao Poder Legislativo Municipal a aprovação com ressalva da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Marilândia, referente ao
exercício de 2012, destacando-se os seguintes termos do voto do Relator:
Não obstante a tipificação da irregularidade citada pela área técnica (a abertura de
créditos adicionais suplementares, sem nova autorização legislativa), ou seja, R$
345.002,80 (trezentos e quarenta e cinco mil e dois reais e oitenta centavos) acima
do limite autorizado pela legislação, entendo que o referido ato deve ser sopesado
consoante as peculiaridade do caso, levando-se em conta a concretude dos fatores
envolvidos, tendo em vista que não vislumbrei ameaça à garantia do equilíbrio das
finanças públicas municipais.
Salienta-se que o referido valor representa apenas 1,3% (um vírgula três por cento)
do montante da despesa fixada para o exercício. Ademais, vale ressaltar, como
fator atenuante, que os créditos adicionais suplementares abertos no montante de
R$ 3.801.831,68 (três milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e trinta e um reais e
sessenta e oito centavos) cuja fonte de recurso foi a anulação parcial/total de
dotações orçamentárias, englobou as Unidades Gestoras Prefeitura e Câmara.
Diante do exposto, considerando que o objeto de análise constitui a única
irregularidade apontada pela área técnica, sopesando o ato objeto de análise
consoante as peculiaridade do caso, verifica-se que a irregularidade mantida pode
ser entendida como uma impropriedade que não ocasionou dano – injustificado –
ao erário.

Nestes autos, registrou-se que a despesa fixada pela Lei nº 6.271/2015 para o
município de Colatina para o exercício de 2016 foi no valor de R$ 318.197.916,00,
assim o valor que extrapolou o limite fixado na LOA (R$ 607.716,13) corresponde a
0,19% da despesa fixada.
Desta forma, apesar de não ter sido obedecido o limite estabelecido pela LOA (Lei
Municipal 6271/2015) para abertura de créditos adicionais suplementares, divergindo
do

posicionamento

técnico

e

Ministerial, estou mantendo
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irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas, considerando que restou
saldo decorrente da autorização concedida pela Lei Municipal nº 6368/2016 suficiente
para cobrir o valor que foi apontado pelo corpo técnico (R$ 607.716,13).
Cabe determinar ao município de Colatina, na pessoa de seu representante legal,
adote controles efetivos, quando da execução orçamentária, observando os limites
estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual para a abertura de créditos adicionais
suplementares.
Quanto a “Abertura de crédito adicional suplementar sem a existência do total de
superávit financeiro correspondente” (Item 4.1.5 do RT 01114/2017-2 e item 2.6 da
ITC 04381/2018-3).
Na análise inicial a área técnica registrou a ocorrência de um montante de R$
16.246.705,83 (dezesseis milhões duzentos e quarenta e seis mil setecentos e cinco
reais e oitenta e três centavos) em créditos adicionais suplementares abertos à fonte
superávit financeiro, no entanto, o exercício de 2015 apresentou déficit financeiro no
montante de R$ 58.745,79 (cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e
setenta e nove centavos).
Após a citação, na defesa apresentada o responsável esclareceu que o critério
utilizado para a suplementação por superávit financeiro foi o saldo financeiro por
fontes de recursos demonstrado no Balanço Patrimonial (BALPAT) do exercício de
2015 e encaminhou documentação de suporte detalhando as suplementações
realizadas por superávit financeiro, informando fonte a fonte os valores que
originaram as suplementações, quais as fontes de despesas suplementadas, o valor
suplementado em 2016 e o saldo por fonte demonstrado no anexo do BALPAT de
2015.
A

Instrução

Técnica

Conclusiva

opinou pela manutenção da irregularidade,

concluindo que em análise à documentação apresentada pela defesa (peça
complementar 14.552/2018, documento eletrônico), a planilha demonstra as fontes
de recursos superavitárias que foram utilizadas para a suplementação de algumas
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dotações orçamentárias, sendo que algumas destas fontes estavam deficitárias.
Excluindo-se as fontes da saúde, uma vez que havia superávit de recursos próprios
da saúde para cobri-las, apurou-se R$ 699.003,21 (seiscentos e noventa e nove mil,
três reais e vinte um centavos) de créditos adicionais suplementares abertos sem
fonte de recursos e que a fonte de recursos próprios evidenciada no Anexo ao
Balanço Patrimonial consolidado registrou R$ 51.493.407,15 (cinquenta e um
milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e sete reais e quinze
centavos) de déficit financeiro em 2015. Concluiu desta forma, que não havia fontes
de recursos suficientes para a abertura de créditos adicionais por superávit financeiro
do exercício anterior.
FONTE DE RECURSO

VALOR UTILIZADO
COMO FONTE EM
2016 (B)

INSUFICIÊNCIA
(B – A)

-

340,91

340,91

1.199,00

2.007,42

808,42

Programa estadual do Transporte Escolar
PETE/ES

11.998,15

34.340,77

22.342,62

Programa Nacional de Promoção do
Acesso ao Mundo do Trabalho

373.720,31

385.728,50

12.008,19

IGD – Bolsa Família

515.713,77

522.846,42

7.132,65

Convênio Projeto Social SIAPF 030060666

30.572,73

51.541,43

20.968,70

Benefícios eventuais FMAS

74.983,42

75.204,64

221,22

598.570,34

630.374,26

31.803,92

17.754,21

505.023,21

487.269,00

Transferências
creches

escolares

de

SUPERÁVIT
EM 2015 (A)
apoio

a

Termo de compromisso PAR 5765/2012

Convênio 3550/01
Termo
de
Compromisso
0350.85641/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC- PAC II
Convênio C.R. Nº 0326484-49/2010/MDA

50.838,39

62.093,20

11.254,81

441.539,30

469.538,03

27.998,73

do

256.822,83

286.994,93

30.172,10

do

164.996,60

166.707,77

1.711,17

Fundo Municipal de Transporte e Transito
Urbano

9.633,80

14.380,00

4.746,20

2.610.742,72

2.650.967,29

40.224,57

Alienação de bens e direitos
Fundo Municipal
Adolescente
Fundo
Municipal
Consumidor

da
de

Criança

e

Direitos

Recursos Próprios – SANEAR

699.003,21

Na sustentação oral, o defendente se manifestou nos seguintes termos:
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O corpo técnico, por meio da MT 10307/2019-3, tomando por base o Parecer
Consulta 12/2018-7 desta Corte de Contas, cujo entendimento é que na abertura de
créditos adicionais através de superávit financeiro do exercício anterior levar-se-á em
consideração as fontes de recursos utilizadas; e em análise aos argumentos e
informações prestadas pelo defendente, elaborou nova tabela, como segue:

FONTE DE RECURSO

SALDO
BANCÁRIO
2015

PASSIVO
FINANCEIRO

SUPERÁVIT
REAL

VALOR
UTILIZADO
COMO
FONTE EM
2016 (B)

(B – A)

Transferências escolares de apoio a
creches

8642,18

0,00

8.642,18

340,91

8.301,27

Termo de compromisso PAR 5765/2012

2.007,42

0,00

2.007,42

2.007,42

0,00

171.232,07

135.262,43

35.969,64

34.340,77

1.628,87

Programa Nacional de Promoção do
Acesso ao Mundo do Trabalho

392.291,71

6.463,21

385.828,50

385.728,50

100,00

IGD – Bolsa Família

Programa estadual
Escolar PETE/ES

do

Transporte

670.799,53

147.953,11

522.846,42

522.846,42

0,00

Convênio Projeto Social SIAPF 030060666

64.329,30

12.787,87

51.541,43

51.541,43

0,00

Benefícios eventuais FMAS

97.925,97

22.687,40

75.238,57

75.204,64

33,93

Convênio 3550/01

630.374,26

630.374,26

630.374,26

0,00

Termo de Compromisso 0350.85641/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC- PAC II

505.053,21

505.053,21

505.023,21

30,00

Convênio C.R. Nº 0326484-49/2010/MDA

75.593,20

1.500,00

74.093,20

62.093,20

12.000,00

540.894,75

17.069,00

523.825,75

469.538,03

54.287,72

318.795,50

31.795,57

286.999,93

286.994,93

5,00

166.707,77

166.707,77

0,00

Alienação de bens e direitos
Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
Fundo Municipal de Direitos
do
Consumidor

166.707,77
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Fundo Municipal
Transito Urbano

de

Transporte

SUBTOTAL

e

45.487,26
3.690.134,13

Recursos Próprios – SANEAR

375.518,59

*

SUBTOTAL

45.487,26

14.380,00

31.107,26

3.314.615,54

3.207.121,49

107.494,05

2.702.547,93

2.650.967,29

51.580,64

2.702.547,93

2.650.967,29

51.580,64

*Computou-se diretamente o valor do superávit financeiro constante do Balanço Patrimonial 2015 do SANEAR.

RESULTADO

Valor utilizado para
Superávit Real (A) abertura dos créditos
adicionais (B)

6.017.163,47

5.858.088,78

Saldo

159.074,69

Concluiu que a partir de informações prestadas pelo defendente, tem-se em princípio,
que ao deduzir-se o passivo financeiro dos saldos das fontes vinculadas, chega-se a
um montante suficiente para lastrear a abertura de créditos adicionais, restando
ainda um saldo de R$ 159.074,69.
Ressaltou, porém, que o passivo financeiro, apresentado na tabela que integra a
defesa, não veio acompanhado de documentos comprobatórios que permitam aferir
com exatidão a composição de seus saldos e a respectiva vinculação com a fonte de
recursos, impedindo uma apuração exata, motivo pelo opinou por manter a
irregularidade.
Pois

bem, dos

apontamentos

realizados

pela

área

técnica

e argumentos

apresentados pela defesa, verifico que inicialmente foi registrado a ocorrência de
16.246.705,83 (dezesseis milhões duzentos e quarenta e seis mil setecentos e cinco
reais e oitenta e três centavos) em créditos adicionais suplementares abertos à fonte
superávit financeiro, no entanto, o exercício de 2015 apresentou déficit financeiro no
montante de R$ 58.745,79 (cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e
setenta e nove centavos). Após a apresentação de justificativas, realizando análise
por fonte de recursos, a ITC registrou que excluindo-se as fontes da saúde, uma vez
que havia superávit de recursos próprios da saúde para cobri-las, apurou-se R$
699.003,21 (seiscentos e noventa e nove mil, três reais e vinte um centavos) de
créditos adicionais suplementares abertos sem fonte de recursos.
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Após a sustentação oral, o corpo técnico concluiu que de acordo com as informações
prestadas pela defesa, chegou-se a um montante suficiente para lastrear a abertura
de créditos adicionais, restando ainda um saldo de R$ 159.074,69 e opinou pela
manutenção da irregularidade diante da ausência de documentos comprobatórios
que permitam aferir com exatidão a composição de seus saldos e a respectiva
vinculação com a fonte de recursos, impedindo uma apuração exata.
Todavia, em que pese a conclusão da área técnica, verifico que embora a MT
10307/2019-3 tenha sido no sentido de manter o indicativo de irregularidade, em
virtude da ausência de demonstrativo contábil que pudesse ratificar as informações
prestadas pela defesa, em análise à prestação de contas anual, não identifiquei
possíveis reflexos que pudessem ser decorrentes da irregularidade apontada e
comprometer a gestão e o equilíbrio econômico e financeiro do município. De acordo
com o RT 01114/2017-2, além da obediência aos limites constitucionais e legais de
gastos com saúde, educação e gestão fiscal, o município obteve superávit
orçamentário de R$ 17.289.915,80, decorrente de arrecadação no valor de R$
313.207.733,27 e realização de despesas no valor de R$ 296.217.817,47. Em
relação ao resultado financeiro, com base no Balanço Patrimonial, apurou o
superávit financeiro de R$ 24.904.451,03. Quanto a contração despesas nos dois
últimos quadrimestres do último ano de mandato, cuja análise desta Corte de Contas
leva em consideração a fonte de recursos, a análise técnica concluiu que não há
evidências de descumprimento ao artigo 42 da LRF, configurando assim a existência
de disponibilidades financeiras para tais despesas. Ressalto que, considerando-se a
despesa fixada pela Lei nº 6.271/2015 para o município de Colatina para o exercício
de 2016, no valor de R$ 318.197.916,00, o valor apontado na irregularidade (R$
699.003,21) corresponde a apenas 0,21% da despesa fixada.
Assim, divergindo parcialmente do posicionamento técnico e Ministerial, estou
mantendo a irregularidade, porém, sendo passível de ressalva, considerando que do
conjunto da análise realizada pela área técnica, tal inconsistência não é suficiente o
bastante para macular as contas.
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DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento técnico e ministerial,
externado pela Instrução Técnica Conclusiva 04381/2018-3 e Manifestação Técnica
10307/2019-3, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação
que submeto à apreciação.
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Conselheiro Relator

1. PARECER PRÉVIO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Afastar os seguintes indicativos de irregularidades:
1.1.1. Descumprimento do prazo de envio da prestação de contas anual (item 2.1 do
RT 01114/2017-2 e item 2.1 da ITC 04381/2018-3);
1.1.2. Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias concedendo
abertura de créditos adicionais ilimitados (item 4.1.1 do RT 01114/2017-2 e item 2.2
da ITC 04381/2018-3);
1.1.3. Abertura de créditos adicionais especiais com base na Lei Orçamentária Anual
(item 4.1.3 do RT 01114/2017-2 e item 2.4 da ITC 04381/2018-3);
1.1.4. Abertura de crédito adicional suplementar indicando como fonte excesso de
arrecadação inexistente (item 4.1.4 do RT 01114/2017-2 e item 2.5 da ITC
04381/2018-3);
1.1.5. Inconsistência na consolidação do saldo de disponibilidades (item 5.1 do RT
01114/2017-2 e item 2.7 da ITC 04381/2018-3);
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1.1.6. Divergência entre o saldo da dívida flutuante e o saldo do passivo financeiro
evidenciado no balanço patrimonial (item 6.1 do RT 01114/2017-2 e item 2.8 da ITC
04381/2018-3);
1.1.7. Inaptidão das medidas de compensação previstas para a renúncia de receita
(item 7.6 do RT 01114/2017-2 e item 2.9 da ITC 04381/2018-3);
1.1.8. Parecer conclusivo emitido pelo Conselho de acompanhamento e controle
social da saúde em desacordo com o normativo desta Corte de Contas (item 8.4 do
RT 01114/2017-2 e item 2.10 da ITC 04381/2018-3);
1.1.9. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a implantação do
Sistema de Controle Interno e a realização de procedimentos de controle necessários
e suficientes a embasar o parecer técnico do Controle Interno Municipal (item 11.1 do
RT 01114/2017-2 e item 2.11 da ITC 04381/2018-3); e
1.1.10. Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista
atualizada (item 13.1.12 do RT 01114/2017-2 e item 2.12 da ITC 04381/2018-3).
1.2. Manter as seguintes irregularidades, SEM O CONDÃO DE MACULAR AS
CONTAS, pois passíveis de ressalva:
1.2.1. Abertura

de créditos suplementares em montante superior ao limite

estabelecido na Lei Orçamentária Anual (4.1.2 do RT 1.114/2017-2); e
1.2.2. Abertura de crédito adicional suplementar sem a existência do total de
superávit financeiro correspondente (item 2.3 da ITC 04381/2018-3 e item 4.1.5 do
RT 1.114/2017).
1.3. Emitir PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Colatina,
recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual do
Sr. Leonardo Deptulski, Prefeito no exercício de 2016, conforme dispõem o inciso II,
do art. 132 da Resolução TCEES 261/2013 e o inciso II, do art. 80, da Lei
Complementar 621/2012.
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1.4. Determinar ao município de Colatina na pessoa de seu representante legal:
1.4.1. Adote controles efetivos, quando da execução orçamentária, observando os
limites estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual para a abertura de créditos
adicionais suplementares.
1.5. Dar ciência aos interessados, arquivando-se os autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 09/10/2019 – 35ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente), Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
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MICHELA MORALE
Secretária-adjunta das sessões em substituição
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