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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO –
EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER PRÉVIO –
APROVAÇÃO COM RESSALVA – DETERMINAR –
ARQUIVAR.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Itarana, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr.
Ademar Schneider, na qualidade de Prefeito Municipal.
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao Tribunal de Contas, conforme
disposições contidas na Instrução Normativa TC nº 34/2015, recebida e homologada
no sistema CidadES, em 29/04/2017, nos termos do artigo 123 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, inobservando, portanto, o prazo regimental.
As peças contábeis encaminhadas a esta Corte de Contas, foram analisadas pela
então Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, que expediu
Relatório Técnico 1111/2017, evidenciando procedimentos irregulares, e opinando
pela citação do responsável para apresentação de justificativas quanto ao seguinte

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/

Identificador: 0A318-CBB9F-9C470

Assinado digitalmente
MICHELA MORALE
20/11/2018 19:02

Exercício:
Relator:2016

Assinado digitalmente
LUIS HENRIQUE
ANASTACIO DA SILVA
21/11/2018 09:26

Processo:

Assinado digitalmente
DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER
20/11/2018 17:48

PARECER PRÉVIO TC-088/2018 – SEGUNDA CÂMARA

PARECER PRÉVIO TC-088/2018
lm/mm

achado:
Item 6.1 – Anexo 5 do RGF (RGFDCX) apresenta saldos inconsistentes em
relaçãoaos evidenciados no anexo do balanço patrimonial
Base Legal: arts. 50 e 55, inciso III, da LC n. 101/2000 c/c arts. 85 e 92,
parágrafoúnico, da Lei Federal n. 4.320/64.

O indício de irregularidade apontado e também assinalado na Instrução Técnica
Inicial 1591/2017, propiciou a citação do responsável para apresentação de
justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 2000/2017).
Regularmente citado (termo de citação 2379/2017), o responsável exercitou o seu
direito de defesa, apresentando justificativas e documentos comprobatórios.
Ao proceder à análise dos documentos apresentados, o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia - NCE, através da Instrução Técnica Conclusiva
1780/2018, opinou no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita
PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Itarana, recomendando a
APROVAÇÃO COM RESSALVAS da prestação de contas anual do Senhor Ademar
Schneider, Prefeito Municipal durante o exercício de 2016, na forma do artigo 80,
inciso II da LC 621/2012.
Ainda, sugere determinar ao atual Prefeito que observe o parágrafo único do art. 8º
da LC101/2000 e adote práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos,
nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional).
O douto representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira,
manifestou-se em consonância com a área técnica, opinando pela emissão de
parecer prévio recomendando-se ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalva
da presente prestação de conta anual, acrescentando ainda que seja determinado
ao Chefe do 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 LC n.101/00, sem
prejuízo da determinação proposta pelo NCE.
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É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Itarana, referente ao exercício de 2016, no âmbito de análise das contas de
governo.
Constata-se que o feito se encontra devidamente instruído, que foram observados
todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de
mérito em atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas federais relativas à
“fiscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção
entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo,
a serem julgadas pelo Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais
administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário (art. 71, II).
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
I - Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República,
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a
contar de seu recebimento;
II - Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
[...]

Tais normas são aplicadas também aos Tribunais de Contas dos Estados, conforme
dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de
Contas dos Municípios.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/

Identificador: 0A318-CBB9F-9C470

PARECER PRÉVIO TC-088/2018
lm/mm

Nesse sentido, passa-se a apreciar a prestação de contas em questão, para fins de
emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo
Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas.
Cumpre por em relevo que, da análise técnica realizada sobre a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Itarana, ora em discussão, referente ao
exercício

de

2016,

sob

a

responsabilidade

do

Sr.

Ademar

Schneider,

preliminarmente, indícios de irregularidades foram detectados no Relatório Técnico
1111/2017, resultando na citação do responsável com relação ao seguinte item:
Item 6.1 - ANEXO 5 DO RGF (RGFDCX) APRESENTA SALDOS
INCONSISTENTES EM RELAÇÃO AOS EVIDENCIADOS NO ANEXO DO
BALANÇO PATRIMONIAL
- Base Normativa: artigos 50 e 55, inciso III, da Lei Complementar Federal
101/2000 (LRF) e artigos 85 e 92, parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.

Constatou-se no Relatório Técnico 1111/2017 a existência de disponibilidades de
caixa e dos restos a pagar:

Ao contrário do arquivo digital RGFDCX, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro
apurado no Balanço Patrimonial evidenciou em 31/12/2016 superávit financeiro de
recursos ordinários (não vinculados) de R$ 5.628.856,78 (cinco milhões, seiscentos e
vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) e déficit de
recursos vinculados de R$ 870.756,00 (oitocentos e setenta mil, setecentos e cinquenta
e seis reais), conforme a seguir evidenciado:

Cabe destacar que o Balanço Patrimonial da Câmara Municipal de Itarana apresentou
em 31/12/2016 um superávit financeiro de R$ 183.338,31 (cento e oitenta e três mil,
trezentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos) na fonte “Recursos Não
Vinculados”.
Por fim, muito embora haja diferença conceitual entre resultado financeiro e
disponibilidade líquida de caixa, verificou-se que tanto o RGFDCX, quanto o
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial,
apresentam resultados por fonte/destinação de recursos incompatíveis com o apurado
na presente análise (item 7.4.1), como segue:

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/

Identificador: 0A318-CBB9F-9C470

PARECER PRÉVIO TC-088/2018
lm/mm
Tabela 17): Resultado financeiro – RGFDCX x Anexo do BALPAT x Apurado TCEES

Fonte de
Recursos

RECURSOS
VINCULADOS (I)
Saúde - Recursos
próprios
Saúde - Recursos
SUS
Saúde - Outros
recursos 1
Educação Recursos próprios
Educação Recursos
programas
federais
Educação Outros recursos 2
Demais
vinculadas
RECURSOS NÃO
VINCULADOS (II)
TOTAL (III) = (I +
II)
TOTAL APÓS
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
RPPS

Dispon.de
Caixa Líquida
antes da
Inscrição em
RP Não
Processados RGFDCX

Restos a
Pagar não
Processados
- RGFDCX

1.949.539,47

432.545,55

111.383,39

Fonte/Destinação
de Recursos Anexo ao
BALPAT

Dispon.de
Caixa Líquida
antes da
Inscrição em
RP Não
Processados Apuração
Tabela 24

Restos a
Pagar não
Processados
- Apuração
Tabela 24

-870.756,00

3.365.950,71

693.269,75

138.271,16

0,00

1.079.600,58

0,00

32.038,90

0,00

159.997,11

0,00

11.759,46

0,00

157.956,50

156.622,27

1.786.327,00

536.647,48

3.186.477,81
784.961,75
113.711,68

159.997,11

(6.049.785,34)

371.801,95
1.376,59
1.678.158,97

432.545,55

720.699,56

2.721.484,69

261.252,24

5.445.518,47

1.902.609,55

528,04

4.671.024,16

693.797,79

4.574.762,47

5.268.560,26

693.797,79

3.977.226,37
0,00

4.574.762,47
0,00

0,00

4.574.762,47
0,00

0,00

CÂMARA
183.338,31
¹ Recursos de Convênios (cód. 204) e Demais Recursos Vinculados à Saúde (cód. 299).
² Recursos de Cônvênios (cód. 108) e Demais Recursos Vinculados à Educação (cód. 199).
Fonte: Processo TC 05199/2017-7 - Prestação de Contas Anual/2016

Da análise da tabela anterior depreendeu-se que o resultado financeiro evidenciado no
arquivo digital RGFDCX mostrou-se divergente do apresentado no Anexo do Balanço
Patrimonial, inclusive quando considerados os resultados individuais por fontes de
recursos, encontrando-se estes incompatíveis com os valores apurados por esta Corte
de Contas e demonstrados na Tabela 25 deste Relatório Técnico (item 7.4.1).
Essas discrepâncias, comprometem a credibilidade dos demonstrativos contábeis
correlatos, bem como o conhecimento da real posição financeira do Município.

As justificativas apresentadas pelo responsável foram as seguintes:
Sem deixar de enfatizar a evidente inconsistência do superávit financeiro
apresentado no “balanço patrimonial”, destaca-se que conforme relatado com muita
propriedade pelo técnico subscritor do respeitável relatório técnico em questão, que
apesar da estreita conformidade de valores que devem conter o “demonstrativo do
superávit/déficit financeiro” anexo ao Balanço Patrimonial e o “demonstrativo da
disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” do anexo 5 da RGF, os valores de
ambos
os
demonstrativos
não devem, necessariamente, apresentar resultados
idênticos, apesar de em alguns casos, isso vir a ocorrer, tendo em vista os fatos que
passaremos a relatar:
Inicialmente, tanto o ativo financeiro quanto
o
passivo financeiro, são
um dos
componentes do balanço patrimonial, estabelecidos no art. 105 da Lei Federal nº.
4.320/64, componentes estes
indispensáveis
para
a apuração do superávit

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/

Identificador: 0A318-CBB9F-9C470

PARECER PRÉVIO TC-088/2018
lm/mm

financeiro
do exercício, utilizado como fonte de recursos para abertura de
créditos adicionais suplementares, conforme disposto no art. 43 da Lei Federal nº.
4.320/64, senão vejamos:
“Art. 105. O Balanço Patrimonial dem onstrará:
I - O Ativo Financeiro;
II - O Ativo Permanente;
II - O Passivo Financeiro;
IV - O Passivo Permanente;
V - O Saldo Patrimonial;
VI - As Contas de Compensação.
§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis
independentemente de autorização orçamentária e
§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os b ens, créditos e valores, cuja mob ilização
ou alienação dependa de autorização legislativa.
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos
independam de autorização orçamentária.
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que
dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.”

Assim, as contas do ativo e passivo são diferenciadas umas das outras por um
atributo específico que permita atender o critério da Lei, permitindo separar o ativo
e passivo em financeiro e permanente, uma vez que todos os lançamentos e o
plano de contas são acompanhados do atributo “F” ou “P”, indicando se a conta é
financeira ou permanente, haja vista que na composição do balanço patrimonial, não é
possível ser identificado o grupo de contas do ativo e passivo financeiro, mas sim o ativo
e passivo circulante e não circulante.
O grupo de contas do Passivo Circulante e Passivo não Circulante não contemplam
as despesas que ainda não passaram pelo estágio da liquidação da despesa , o
que dificulta a apuração do superávit financeiro simplesmente através da
identificação das contas dos grupos 1 e 2 com atributo “F”, fazendo-se necessário a
inclusão no cômputo
de apuração do superávit financeiro, das despesas
empenhadas a liquidar, objetivando atender plenamente o disposto no art. 58 da Lei
Federal 4.320/64, conforme a seguir:
“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que
cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de
condição. ”
Desta forma, o saldo apurado no “demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos
a pagar” após a inscrição em restos a pagar não processados, não deve,
necessariamente, apresentar o mesmo resultado do superávit/déficit evidenciado no
balanço patrimonial, apesar do resultado de ambos serem muito próximos e em alguns
casos virem até mesmo a coincidirem. A diferença que eventualmente existirá entre o
“demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” após a inscrição em
restos a pagar não processados e o “superávit/déficit financeiro” do balanço patrimonial,
será relativo às demais contas do ativo circulante com atributo “financeiro” que não
fazem parte do demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar. Assim,
no que se refere ao resultado comparativo entre ambos os relatórios, existirá uma
divergência decorrente dos créditos de curto prazo a receber, que em sua grande
maioria, se referem ao salário família e salário maternidade.
No que diz respeito aos valores apresentados através do “demonstrativo do
superávit/déficit financeiro” anexo ao balanço patrimonial, o qual foi gerado de forma
inconsistente no exercício de 2016, conforme fora relatado com muita propriedade pelo
técnico subscritor do respeitável relatório técnico contábil em questão, tais
divergências apontadas nas fontes de recursos ocorreram em virtude do município
prever, já na elaboração do orçamento anual, um determinado percentual da
arrecadação para cada fonte de recursos específica, similarmente ao que ocorre
com as contas da educação, onde somente a título de exemplo, o município
vincula 25% da arrecadação de ISS – Imposto sobre Serviços à fonte de
recursos do MDE. Ocorre que a efetiva destinação dos recursos para a fonte do MDE se
dá tão somente no ato da arrecadação. Assim, as transferências bancárias não geram
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movimentação entre as fontes de recursos, haja vista que estas somente são elevadas
mediante arrecadação das receitas, gerando distorções nos demonstrativos contábeis.
Por outro lado, ao executar a despesa, o município acaba verificando a necessidade de
canalizar mais recursos para a fonte de recursos do MDE, tendo em vista que o
montante da despesa é superior aos 25% destinado na arrecadação. Tal procedimento
é realizado no sistema contábil do município através de simples transferências
bancárias, sendo que as referidas transferências, não movimentam as contas de DDR –
Disponibilidade por Destinação de Recursos nº. “821110100000 - Recursos Disponíveis
para o Exercício”, levando o município a gerar as distorções apresentadas em
determinadas fontes, conforme fora relatado.
Com o propósito de regularizar tais distorções, o sistema contábil utilizado pelo
município possui uma funcionalidade de lançamentos contábeis de “ajustes” entre
fontes de recursos que se apresentarem inconsistentes, lançamentos estes que são
geralmente efetuados no primeiro dia útil após o encerramento do exercício, após
a realização de todas as anulações de restos a pagar; conciliação de todas as
contas bancárias; e consolidação de informações contábeis de todas as Unidades
Gestoras.
Apesar da inconsistência de valores apresentada em determinadas fontes de recursos
do balanço patrimonial, não poderíamos deixar de relatar que o anexo 5 da RGF, tabela
24, item 7.4.1, apurado pela respeitável equipe técnica do TCEES, evidenciou que todas
as fontes de recursos se encerraram de forma superavitária após a inscrição em restos a
pagar não processados.
Desta forma, da análise da tabela 24, item 7.4.1 do relatório técnico em questão,
constatamos que o município de Itarana gerou superávit financeiro em diversas
fontes de recursos, merecendo destaque o superávit apurado na fonte de
Recursos Próprios de R$ 1.902.081,51 (um milhão, novecentos e dois mil, oitenta
e um reais e cinquenta e um centavos), R$ 138.271,16(cento e trinta e oito mil,
duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) na fonte de Recursos
Próprios da Saúde e R$ 159.997,11 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e
noventa e sete reais e onze centavos) na fonte de Recursos Próprios da
Educação, ratificando desta forma, que gerimos os recursos públicos do município
de forma ética, proba e responsável e em total conformidade aos dispositivos
legais, conforme demonstrado a seguir:

Diante do exposto, requeremos deste Egrégio Tribunal de Contas, o afastamento dos
fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, tendo em vista a
impossibilidade de realizarmos os lançamentos de ajustes das fontes de recursos
objeto de citação em exercício já encerrado, em respeito ao princípio da
oportunidade para registro e correção dos fatos contábeis, reconhecendo ainda, que os
fatos narrados não tiveram o condão de macular a Prestação de Contas do exercício
financeiro de 2016, pois conforme relatado pela própria equipe técnica deste Egrégio
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Tribunal de Contas no item 7.4.1, acerca da disponibilidade líquida de caixa,
“não há evidencias do descumprimento dos arts. 42 e 45 da LRF”, bem como seja
reconhecido por fim, que na Prestação de Contas Anual de 2017, o município
realizou o devido ajuste do superávit/déficit financeiro apresentado através do
Balanço Patrimonial(DOC-002), de forma compatível com os valores apresentados
através do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar de
2017(DOC-001), sanado em definitivo, o item em questão, conforme a seguir:
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Da análise das justificativas, entendeu a área técnica por manter este indicativo,
sendo tal passível de ressalva e determinação, conforme transcrição:
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ANÁLISE: Primeiramente a defesa alegou que os valores do demonstrativo do
superávit/déficit financeiro (anexo ao Balanço Patrimonial) e do demonstrativo da
disponibilidade de caixa e dos restos a pagar (anexo 5 da RGF) não devem,
necessariamente, apresentar resultados idênticos, apesar de em alguns casos, isso vir a
ocorrer, e que a diferença que eventualmente existirá entre eles, será relativo às
demais contas do ativo circulante com atributo “financeiro” que não fazem parte do
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar. “Assim, no que se refere
ao resultado comparativo entre ambos os relatórios, existirá uma divergência decorrente
dos créditos de curto prazo a receber, que em sua grande maioria, se referem ao salário
família e salário maternidade. ”
A seguir, esclareceu que as divergências apontadas nas fontes de recursos ocorreram
em virtude de o município prever, já na elaboração do orçamento anual, um determinado
percentual da arrecadação para cada fonte de recursos específica. Mas as
transferências bancárias não geram movimentação entre as fontes de recursos que
somente são elevadas mediante arrecadação das receitas, gerando distorções nos
demonstrativos contábeis.
Ao executar a despesa, o município acaba verificando a necessidade de canalizar mais
recursos para a fonte de recursos, tendo em vista que o montante da despesa pode ser
superior ao percentual destinado na arrecadação.
Prosseguiu afirmando que tal procedimento é realizado no sistema contábil do município
através de simples transferências bancárias, que não movimentam as contas de DDR –
Disponibilidade por Destinação de Recursos nº. “821110100000 - Recursos Disponíveis
para o
Exercício”, levando o município a gerar as distorções apresentadas em
determinadas fontes, conforme fora relatado.
A regularização de tais distorções,
através do sistema contábil
utilizado
pelo
município
é realizada por uma
funcionalidade de lançamentos contábeis de “ajustes” entre fontes de recursos que se
apresentarem inconsistentes, geralmente efetuados no primeiro dia útil após o
encerramento do exercício, após a realização de todas as anulações de restos a
pagar; conciliação de todas as contas bancárias; e consolidação de informações
contábeis de todas as Unidades Gestoras.
Não obstante haja a impossibilidade de realização de lançamentos contábeis de ajustes
de fontes de recursos objeto de citação em exercício já encerrado, a defesa alegou,
que na Prestação de Contas Anual de 2017, o município realizou o devido ajuste
do superávit/déficit financeiro apresentado através do Balanço Patrimonial (DOC-002),
de forma compatível com os valores apresentados através do Demonstrativo da
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar de 2017 (DOC-001).
Dessa forma, considerando que o indicativo de irregularidade foi corrigido no exercício
de 2017, conforme demonstrado pelo gestor (DOCs 001 e 002), verifica-se que a
evidenciação de 2016 ficou prejudicada e, nesse sentido, opina-se que seja mantido
este indicativo de irregularidade, sendo o mesmo passível de ressalva e determinação.

Na ITC 1780/2018 foram analisadas ainda a gestão fiscal e a gestão de saúde e
educação, conforme abaixo transcrito:
3. GE S TÃ O FIS CA L
3. 1 DE S P E S A S COM P E S S OA L
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal

Despesas com pessoal – Poder Executivo:
1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
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Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL

14.167.304,79
48,89%

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas Anual/2016

Em R$

Despesas com pessoal consolidadas

1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL

Valor
28.976.801,42
15.086.399,45
52,06%

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas Anual/2016

Considerando as despesas consolidadas, anterior foram cumpridos o limite legal de 60%
e o limite prudencial de 57%.
3. 2 DÍV IDA P ÚB LICA CONS OLIDA DA
De acordo com o RT 1111/2017, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite
previsto (120% da receita corrente líquida), conforme evidenciado a seguir:
Dívida consolidada líquida
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL

Em R$ 1,00
Valor
3.035.802,69
(5.452.992,70)
0,00
28.976.801,42
0%

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas Anual/2016

3. 3 OP E RA ÇÃ O DE CRÉ DITOS E CONCE S S Ã O DE GA RA NTIA S
Operações de crédito (Limite 16% RCL)
Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
28.976.801,42
Montante global das operações de crédito
0,00
% do montante global das operações de crédito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos da dívida
0,00
% do comprometimento anual com amortização, juros e encargos da
dívida sobre a RCL
Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas Anual/2016

Garantias concedidas (Limite 22% RCL)
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas
% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL

Em R$ 1,00
Valor
28.976.801,42
0,00

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas Anual/2016

Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito por antecipação de
receitas orçamentárias - ARO
% do montante global das operações de crédito por
antecipação de receitas orçamentárias sobre a RCL
Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas Anual/2016

Em R$ 1,00
Valor
28.976.801,42
0,00

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
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República, bem como não houve concessão de garantias ou recebimento de contra
garantias.
3. 4 RE NÚNCIA DE RE CE ITA
Conforme o RT 1111/2017, não houve previsão de renúncia de receitas de competênci a
arrecadatória do Município.
3. 5 INCRIÇÃ O DE RE S TOS A PA GA R E M FINA L DE MA NDATO (A RT. 42 DA
LRF)
Conforme o RT 1111/2017, não foram identificadas evidencias do descumprimento dos
arts. 42 e 55 da LRF.
3. 6 A UME NTO DE DE S P E S A COM P E S S OA L P E LO TITULA R DO P ODE R NOS
ÚLTIMOS 180 DIA S DE S E U MA NDATO
Conforme o RT 1111/2017, não foram identificadas evidencias do descumprimento do
art. 21 da LRF.

4. GE S TÃ O DA S A ÚDE E DA E DUCA ÇÃ O
4. 1 A P LICA ÇÃ O DE RE CURS OS NA MA NUTE NÇÃ O E DE S E NV OLV IME NTO
DO E NS INO
Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
1.626.286,08
Receitas provenientes de transferências
18.252.281,11
Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do
19.878.567,19
ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
5.003.991,95
% de aplicação
25,17%
Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas Anual/2016

Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional
de 25% relacionado à educação.
4. 2 RE MUNE RA ÇÃ O DOS P ROFIS S IONA IS DO MA G IS TÉ RIO
Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério

Em R$ 1,00

Destinação de recursos

Valor

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento dos profissionais do
magistério
% de aplicação

3.187.594,46
2.465.781,61
77,36%

Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas Anual/2016

Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional
de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do magistério.

4. 3 A P LICA ÇÃ O DE RE CURS OS E M A ÇÕE S E S E RV IÇOS P ÚB LICOS DE
S A ÚDE
Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação em ações e serviços
públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde
% de aplicação
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Fonte: Processo TC 5149/2017- Prestação de Contas Anual/2016

Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional
relacionado às ações e serviços públicos de saúde.
4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Conforme o RT 1111/2017, baseado na documentação que integra a prestação de
contas sob análise, foram apurados os valores transferidos pelo Poder Executivo ao
Poder Legislativo, a título de duodécimo no decorrer do exercício de 2016, e concluiu-se
que o limite imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil foi respeitado,
conforme demonstrado sinteticamente na tabela a seguir:
Transferências para o Poder Legislativo
1,00
Descrição

Em R$
Valor

Receita tributária e transferências – 2012 (Art. 29-A CF/88)

19.469.139,37

% máximo para o município

7%

Valor máximo permitido para transferência

1.362.839,76

Valor efetivamente transferido

1.359.535,92

Fonte: Processo TC 5149/2017 - Prestação de Contas Anual/2016

Ao final, concluiu a unidade técnica, no corpo da ITC1780/2018-4, no sentido de
sugerir que este Tribunal de Contas emita Parecer Prévio à Câmara Municipal de
Itarana, recomendando a aprovação com ressalvas da prestação de contas anual do
Sr. Ademar Schneider, referente ao exercício de 2016, na forma do artigo 80, inciso
II da LC 621/2012.
Acrescentou, ainda, a sugestão de determinar ao refeito que observe o parágrafo
único do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas de controle e evidenciação das
fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual
dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional).
Ademais, a irregularidade mantida pela área técnica por ocasião da ITC 1780/20184, a saber, o item 6.1 (“anexo 5 do RGF (RGFDCX) apresenta saldos inconsistentes
em relação aos evidenciados no anexo do balanço patrimonial”), diz respeito a
inconsistências que não mais persistem no exercício de 2017, uma vez que o gestor
atual tomou as medidas contábeis necessárias para saná-las. Ocorre que,
notadamente, os ajustes necessários deveriam ter ocorrido antes do encerramento
do exercício de 2016 e não no exercício seguinte, como se deu na hipótese dos
autos, de forma que subsiste a divergência entre as disponibilidades financeiras
empreendidas pelo TCE e as expostas no mencionado anexo 5 do balanço
patrimonial.
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Nessa linha, convém trazer à baila trecho da manifestação do órgão ministerial
(Parecer2163/2018-6) acerca da relevância da adequada escrituração contábil na
análise das contas:
É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada de modo que
proporcione a qualquer interessado, em especial, os órgãos de controle,
conhecer da real situação financeira e patrimonial das ent idades e órgãos
públicos, exigência inerente ao dever de prestar contas a que está jungido
aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens
e valores públicos, consoante art.70 da Constituição Federal.
A contabilidade é apurada de forma conjunta e consentânea, pois o art. 101
da Lei n. 4.320/64 assevera que os resultados gerais do exercício serão
demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no
Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Assim, embora a área técnica tenha mantido esse indicativo de irregularidade, ao
final, concluiu por recomendar à Prefeitura Municipal de Itarana a aprovação com
ressalva das contas em questão, fazendo ali a determinação necessária para coibir
a reincidência da irregularidade.
Corrobora esse entendimento o representante do Ministério Público de Contas,
através de Parecer 2163/2018-6, subscrito pelo Procurador Luciano Vieira, nos
seguintes termos:
1 - Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COMRESSALVAS das contas do Executivo
Municipal de Itarana, referentes ao exercício de 2016, sob responsabilidade
de Ademar Schneider, na forma do art. 80, inciso II, da LC n. 621/2012 c/c
art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo; e
2 – Sejam, ainda, nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012,
expedidas as seguintes determinações ao Chefe do Executivo Municipal:
2.1 – Aquelas propostas pelo Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia às fls. 15 da ITC, e
2.2 – Que o Poder Executivo Municipal para que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a
prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LC n.101/00.
Por fim, com fulcro no inciso III[1] do art. 41 da Lei n. 8.625/93, bem como
no parágrafo único[2] do art.53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se,
ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de
julgamento.
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Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Parecer Prévio que submeto à sua consideração.

RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Itarana a
APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas Anual do Sr. Ademar
Schneider, referente ao exercício de 2016, na forma do art. 80, inciso II da Lei
Complementar 621/2012;
1.2. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Itarana que:
a) observe o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 e adote práticas
de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo
05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da
Secretaria do Tesouro Nacional);
b) 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 artigo 48 da LC 101/2000.
1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 22/08/2018 - 28ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Rodrigo Coelho do
Carmo (relator) e Domingos Augusto Taufner.
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões
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