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À Secretaria Geral de Controle Externo 
 

 

Versam os autos sobre processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal 

de João Neiva, referente ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade do 

senhor Luiz Carlos Peruchi – Prefeito Municipal. 

 

1  PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL 

A Prestação de Contas em análise foi encaminhada tempestivamente pelo Prefeito 

Municipal em exercício senhor Luiz Carlos Peruchi, na data de 29 de março de 2012, 

através do Ofício OF/PMJN/GABINETE/Nº. 0159/2012, protocolo 004351, (fls. 01/911), 

estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante art. 105 da Resolução TC nº 

182/02, vigente à época. 

Encaminhados os autos à 5ª CT, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC 

83/2013 (fls. 913/931, vol. V) onde analisa a prestação de contas e registra os 

seguintes indícios de irregularidades, passíveis de citação, conforme disposto adiante: 
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[...] 

1.2 LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS 

A análise da PCA limita-se ao conjunto de informações orçamentárias, financeiras e 
patrimoniais encaminhados a esta Corte de Contas nos termos do art. 127 da Resolução 
TCEES nº. 182/2002 e os procedimentos aplicados baseiam-se nos descritos na 
Orientação Técnica CGT 2012.003. 

 

[...] 

2.2 CONFERÊNCIA DOCUMENTAL 
Quanto à formalização documental, a Prestação de Contas Anual está composta pelas 
Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução 182/02 do 
TCEES e pela Lei Federal nº. 4.320/64, exceto: 

 

a) Extrato bancário com saldos em 31/12/11 da conta 8069-1 (conta corrente – BB) e 
sua respectiva conciliação; 

b) Conciliação da conta 13.3852-5 (CEF, fls. 577); 

c) Relação dos Restos a Pagar Cancelados no exercício sob análise, discriminados 
em: processados e não-processados, por exercício, por credor e por função e 
subfunção; bem como cópia dos respectivos atos que autorizaram o cancelamento; 

d) Instrumento normativo fixador dos subsídios do prefeito e vice prefeito. 

 

[...] 

2.2.a Extrato bancário com saldos em 31/12/11 da conta 8069-1 (conta corrente – 
BB) e sua respectiva conciliação 

Base Legal: art. 127, inc. III, c da Res. 182/02. 

2.2.b Conciliação da conta 13.3852-5 (CEF, fl. 577). 

Base Legal: art. 127, inc. III, c da Res. 182/02. 

2.2.c Relação de restos a pagar cancelados 

Base Legal: art. 127, inc. III, b da Res. 182/02. 

2.2.d Instrumento normativo fixador dos subsídios do prefeito e vice-prefeito. 

Base Legal: art. 127, inc. XV da Res. 182/02. 

[...] 

3.2.1.1 Divergência no balanço orçamentário 

Base Legal:  art. 102 da Lei 4.320/64. 

[...] 

3.3.1 Acúmulo de saldo de conta na dívida flutuante 

Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105; 

[...] 

3.3.2 Contas de receita com títulos genéricos 

Base Legal: art. 127, VII da Res. 182/02. 

[...] 

5.5 Subsídio de Agentes políticos 

Base Legal: art. 37, 29, inc. V e 39 §4º.  
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Assim conclui o Relatório Técnico Contábil RTC 83/2013: 

6) CONCLUSÃO 
-+ 
.+ 
Conforme análise procedida, sugerimos: 
 
CITAÇÃO, ao Sr. Romero Gobbo Figueredo, para apresentar os documentos 
relacionados abaixo: 
 

Item Indicativo de irregularidades Base Legal 

2.2.a 
Extrato bancário com saldos em 31/12/11 da conta 8069-1 (conta 
corrente - BB) e sua respectiva conciliação. 

Art. 127, inc. III, c da 
Res. 182/02 

2.2.b Conciliação da conta 13.3852-5 (CEF, fl. 577). 
Art. 127, inc. III, c da 

Res. 182/02 

2.2.c Relação de restos a pagar cancelados 
Art. 127, inc. II, b da 

Res. 182/02 

2.2.d Instrumento normativo fixador dos subsídios do prefeito e vice-prefeito. 
Art. 127, inc. XV da 

Res. 182/02 

 
CITAÇÃO, ao Sr. LUIZ CARLOS PERUCHI, para apresentar justificativas e 
retificações sobre os itens relacionados abaixo: 
 

Item Indicativo de irregularidades Base Legal 

3.2.1.1 Divergência no balanço orçamentário 
Art. 102 da Lei 

4.320/64 

3.3.1 Acúmulo de saldo de conta na dívida flutuante 
Lei 4320/64, arts. 

85, 88, 89, 93, 101 a 
105; 

3.3.2 Contas de receita com títulos genéricos 
art. 127, VII da Res. 

182/02 

5.5 Subsídio de Agentes políticos 
art. 37, 29, inc. V e 

39 §4º 

 
À Consideração Superior. 
Em, 23 de Abril de 2013 
_______________________________ 
Raymar Araújo Belfort 
Auditor de Controle Externo 
Matrícula 203.101 

Em sequência, a 5ª Controladoria Técnica manifestou-se através da Instrução Técnica 

Inicial ITI 290/2013 (fl. 950), sugerindo a citação dos responsáveis senhores Luiz 

Carlos Peruchi, prefeito à época, e Romero Gobbo Figueiredo, atual prefeito, nos termos 

do Relatório Técnico Contábil RTC 93/2013. 

Decidiu o Conselheiro Relator (Decisão Monocrática Preliminar DECM 389/2013 – fl. 

952), citar os senhores Luiz Carlos Peruchi e Romero Gobbo Figueiredo, concedendo-

lhes o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para apresentar justificativas e 

documentos em face das pretensas irregularidades elencadas no relatório técnico 

contábil e instrução técnica inicial. 
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Devidamente citados - Termo de Citação Nº 0863/2013 (fl. 953) e Nº 0864/2013 (fls. 

954), os responsáveis apresentaram, tempestivamente, suas considerações e 

documentos, conforme dispostos às fls. 962/967 [justificativas do senhor Romero 

Gobbo Figueiredo] e fls. 971/1035 [justificativas do senhor Luiz Carlos Peruchi]. 

Ato contínuo, a 5ª SCE, mediante Instrução Contábil Conclusiva ICC 110/2013 (fls. 

1039/1052), analisa a prestação de contas anual em confronto com a manifestação dos 

gestores, sendo os autos posteriormente encaminhados a este Núcleo de Estudos 

Técnicos e Análises Conclusivas, na forma do art. 47, inc. III, alínea “d”, c/c art. 319, 

caput, da Res. TC 261/2013. 

Transcreve-se abaixo o teor da Instrução Contábil Conclusiva ICC 110/2013, em 

síntese: 

II – QUANTO AO TERMO DE CITAÇÃO ENCAMINHADO AO ATUAL PREFEITO. 
 
II.I. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO COM SALDO DE 31/12/2011 (ITEM 2.2.A DO RTC 

83/13): 
- Base normativa: Art. 127, inc. III, c da Res. 182/02 
 
O Jurisdicionado foi citado para que encaminhasse o extrato bancário com saldo em 
31/12/11 da conta 8069-1 (conta corrente - BB) e sua respectiva conciliação. 
 
ANÁLISE: O extrato consta a fls. 963-964, em conformidade com o Fluxo de Caixa 
Bancário de fls. 396, saneando o apontamento. 
 
II.II. AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (ITEM 2.2.B DO RTC 83/13): 
- Base normativa: Art. 127, inc. III, c da Res. 182/02 
 
O Jurisdicionado foi citado para que encaminhasse a conciliação da conta 13.3852-5 
(CEF, fl. 577). 
 
ANÁLISE: Foi encaminhada nota explicativa, fls. 967, informando que o saldo de 
extrato da conta é R$ 4.808,49, mas os rendimentos de R$ 2,87 e R$ 23,89 são de 
2012 e, portanto, o saldo real da conta é R$ 4.781,73. Feitos os esclarecimentos a 
opinião é pelo saneamento do item. 
 
II.III. AUSÊNCIA DA RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS (ITEM 2.2.C DO RTC 

83/13): 
- Base normativa: Art. 127, inc. II, b da Res. 182/02 
 
O Jurisdicionado foi citado para que encaminhasse a relação dos restos a pagar 
cancelados. 
 
ANÁLISE: Consta a fls. 967 informação do responsável de que inexiste na Prefeitura 
cancelamento de restos a pagar em 2011, motivo pelo qual não há lista a ser 
encaminhada. Em consulta ao sistema SISAUD verificou-se que o cancelamento é 
pertinente ao Fundo de Saúde e, portanto, o valor registrado de R$ 56.530,28 no 
anexo 17 do município resulta de consolidação. Assim, sugerimos acolher a 
justificativa. 
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II.IV. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO NORMATIVO FIXADOR DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E 

VICE-PREFEITO (ITEM 2.2.D DO RTC 83/13): 
- Base normativa: Art. 127, inc. XV da Res. 182/02 
 
O Jurisdicionado foi citado para que encaminhasse o instrumento normativo fixador 
dos subsídios do prefeito e vice-prefeito. 
 
ANÁLISE: o documento foi encaminhado pelo responsável e consta a fls. 965, 
saneando o apontamento. 
 
III – QUANTO AO TERMO DE CITAÇÃO ENCAMINHADO AO PREFEITO 
RESPONSÁVEL PELAS CONTAS. 
 
III.I – DIVERGÊNCIA NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ITEM 3.2.1.1 DO RTC 83/13) 
- Base normativa: Art. 102 da Lei 4.320/64; 
 
Foi apurada divergência entre o valor auferido por esta corte de contas e o constante 
do Balanço Orçamentário, quanto à despesa fixada de 2011, conforme a seguir: 

Balanço Orçamentário (fl. 151) R$ 38.412.870,33 

Cálculo efetuado por esta Corte de 
Contas 

R$ 38.378.474,91  

Divergência R$ 34.395,42 

 
JUSTIFICATIVA APRESENTADA (FLS. 973): A defesa informou que a divergência R$ 
34.395,42 refere-se à suplementação realizada pelo Fundo Municipal de Saúde com 
a fonte de recurso excesso de arrecadação, efetuada através do decreto n°. 
3794/2011, que foi subtraída inadequadamente pelo técnico do TCEES do montante 
suplementado por excesso de arrecadação. A listagem dos créditos adicionais 
abertos que utilizaram como fonte de recurso o excesso de arrecadação demonstra 
que o valor suplementado por excesso na Unidade Gestora Prefeitura Municipal de 
João Neiva através da Lei Municipal n°. 2.328/2011 foi de R$ 529.926,12, e não de 
R$ 495.530,70 inexistindo desta forma, a divergência de R$ 34.395,42.  
 
ANÁLISE: A fls. 989-992 o interessado acostou documentação comprovando suas 
alegações, saneando o apontamento. 
 
III.II – ACÚMULO DE SALDO DE CONTA NA DÍVIDA FLUTUANTE (ITEM 3.3.1 DO RTC 83/13) 
- Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105; 
 
Analisando o anexo 17, fl. 162, e demonstrativo de créditos a receber, fl. 164, foi 
constatado que alguns valores, abaixo elencados, ficaram sem movimentação, 
gerando acúmulo de saldo, conforme demonstração: 
 
Demonstrativo da Dívida Flutuante 

CONTA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 

IPASJON R$ 58.477,35 R$ 101.082,31 

ASPAJON R$ 224,59 R$ 224,59 

Outros consignatários R$ 4.360,30 R$ 4.445,85 

IRRF de servidores R$ 7.976,55 R$ 14.100,66 

IRRF de PF/PJ R$ 4.181,28 R$ 4.319,51 

INSS de serviços de terceiros R$ 42.999,84 R$ 65.596,97 

Outros consignatários 
municipais 

R$ 759,67 R$ 893,96 

 
Demonstrativo de Créditos a Receber 
 

CONTA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 

Créditos a receber em folha de 
pagamento 

R$ 570,05 R$ 570,05 

Outros créditos a receber R$ 15,23 R$ 21,16 

Pagamentos indevidos R$ 68.014,05 R$ 67.972,45 
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Multas e juros R$ 96,03 R$ 96,03 

Adiantamento de vale transporte R$ 163,65 R$ 163,65 

Outros Créditos R$ 3.675,66 R$ 3.675,66 

 
JUSTIFICATIVA APRESENTADA (FLS. 977): Para cada rubrica, foram apresentadas as 
seguintes justificativas: 
 
a) IPASJON: Os valores retidos foram posteriormente repassados ao IPAS, sendo 
que ao término do exercício financeiro de 2012, a conta em questão apresentou R$ 
21.214,28 de saldo consolidado para o exercício seguinte, sendo que R$ 10.207,14 
refere-se à Prefeitura Municipal de João Neiva, R$ 9.529,49 ao Fundo Municipal de 
Saúde e R$ 1.477,65 ao Fundo Municipal de Assistência Social. O saldo 
remaneCTnte demonstrado na conta representa os valores retidos de servidores no 
mês anterior que foram repassados ao IPASJON no mês subsequente, quando do 
vencimento da guia de recolhimento previdenciário, conforme anexo. 
 
b) ASPAJON: Foi informado que existiam contas distintas, no município, para 
registrar esta mesma retenção. Constatada a duplicidade, foi procedida a 
unificação/junção dos referidos saldos remaneCTntes para uma nova conta, em 
acordo com o novo plano de contas de 2013. 

 
 
c) OUTROS CONSIGNATÁRIOS: Apesar da conta apresentar saldo acumulado de 
R$ 4.445,85, a mesma foi movimentada a crédito e a débito durante o exercício de 
2011 em R$ 5.301,85 e R$ 5.216,30 respectivamente, comprovando desta forma, que 
boa parte dos valores retidos no exercício foi repassada. Do valor apresentado como 
saldo para o exercício seguinte, R$ 2.592,81 pertence ao Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de João Neiva e R$ 1.768,04 ao Fundo Municipal de Saúde. 
 
d) IRRF de Servidores, IRRF de PF/PJ, INSS de Serviços de terceiros e Outros 
consignatários municipais: Tais valores representam as importâncias retidas de 
servidores que foram posteriormente repassados, na data de vencimentos das 
obrigações dos créditos retidos. Apesar das contas em questão apresentarem saldos 
acumulados, as mesmas foram movimentadas tanto a crédito quanto a débito durante 
o exercício de 2011, comprovando desta forma, que os valores retidos no exercício 
foram repassados quase que integralmente no próprio exercício financeiro. Ademais, 
os valores apresentados como saldo para o exercício seguinte não representam 
somente os valores retidos de terceiros efetuados pela Prefeitura Municipal de João 
Neiva, mas evidenciam também, os valores retidos por outras Unidades Gestoras 
integrantes do Balanço Geral do município. Portanto, os saldos acumulados das 
contas em questão representam os valores retidos de servidores e terceiros no mês 
de competência e que foram pagos/baixados no mês subsequente, haja vista que na 
maioria dos casos, a data de vencimento dos valores consignados se dar no mês 
subsequente ao de retenção, comprovando assim, que não houve qualquer tipo de 
apropriação indébita por parte do município, visto que os valores retidos em um 
determinado mês foram repassados no mês subsequente, conforme se pode 
constatar do demonstrativo da dívida flutuante de 2011 e 2012 em anexo. 
 
e) CONTA DE CRÉDITOS A RECEBER: Foi alegado que apenas a conta “créditos 
a receber de folha de pagamento” é pertinente à Prefeitura Municipal, tendo sido 
regularizada em 2012. As demais contas são pertinentes ao SAAE e ao IPAS. 
 
ANÁLISE: Em relação ao IPSJON (212110100001) o anexo 17 de 2012 (fls. 1002) 
demonstra que houve regularização, restando na conta apenas R$ 21.214,28. 
 
Sobre a conta ASPJON o jurisdicionado informou que houve migração do saldo para 
outra conta, mas não informou sobre a regularização. 
 
Em relação à conta “OUTROS CONSIGNATÁRIOS” apenas o saldo de R$ 85,00 é 
pertinente à Prefeitura sendo o restante pertinente ao IPAS e ao Fundo de Saúde. 
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Quanto ao IRRF Pessoa Física/jurídica e IRRF de servidores, os valores não são 
pertinentes somente à Prefeitura, mas também ao IPAS e ao Fundo de Saúde, 
conforme consta a fls. 1004-1005, e não apresentam, ao final de 2012, indicativo de 
acúmulo de saldo. Mesma observação é pertinente às contas de INSS de Serviços de 
Terceiros e Outros Consignatários Municipais. 
 
Já a conta CRÉDITOS A RECEBER, conforme fls. 1007, verifica-se que os saldos 
mais relevantes, de R$ 67.972,45 e de R$ 3.675,66, resultam de consolidação e são 
pertinente ao IPAS, tendo sido objeto de apontamento da PCA da autarquia, proc. TC 
2099/2012. 
 
Conclui-se que a regularização foi parcial, mas os saldos pendentes pertinentes à 
Prefeitura são irrelevantes, motivo pelo qual opinamos por acolher as justificativas 
apresentadas.  
 
III.III – CONTAS DE RECEITA COM TÍTULOS GENÉRICOS (ITEM 3.3.2 DO RTC 83/13) 
- Base normativa: art. 127, VII da Res. 182/02; 
 
O Resumo Geral da Receita (fls. 25-29) não está em acordo com o exigido pelo art. 
127, VII da Res. 182/02, uma vez que há diversas contas que apresentam títulos 
genéricos, não estando, portanto, transparentes e dificultando a correta identificação 
dos recursos recebidos: 
 

Rubrica Descrição Valor 

417219900000 Outras Transferências da união  R$ 104.468,82  

417629900999 Outras Transf. Convênio Estado R$ 35.673,50 

424219900000 Outras Transferências da união R$ 42.067,35 

424729900000 Outras Transferências de Conv. dos estados R$ 386.256,00  

 
JUSTIFICATIVA APRESENTADA (FLS. 982): A defesa promoveu a abertura das contas, 
conforme detalhamento: 
 
Receitas recebidas na conta 7898-0, pertinente a transferências da União-
Compensação Financeira do Esforço Exportador, no valor de R$ 104.468,82; 
 
A conta “Outras Transferências de Convênios do Estado” refere-se a: R$ 1.173,50 de 
Conv. SESPORT Lei 9615/98, R$ 30.000,00 de Benefícios Eventuais F.F. e R$ 
4.500,00 do Programa Incluir. 
 
A conta “Outras Transferências da União” refere-se à receita de R$ 42.067,35 do 
convenio de construção de quadra em escola, e ao final de exercício ainda não havia 
sido utilizado, em função de compor o saldo da conta CEF 647053-1 (fls. 401). 
 
A conta “Outras Transferências de Convênios dos Estados” refere-se a: 

Conta 
Bancária 

Descrição Valor 

12.435.991 
PMJN/DREN/PAVIMENTACÃO DO BAIRRO SÃO 
CARLOS I 

R$ 75.000,00 

13.101.647 PMJN/SETADES S.C.F VIN R$ 26.696,00 

17.824.178 PMJN/SEAG SECADOR E PILA DE CAFÉ R$ 162.060,00 

18.198.101 PMJN/COOF-CREAS-PAEFI R$ 30.000,00 

18.219.428 PMJN/IDURB-CALÇAMENTO DEMÉTRIO RIBEIRO R$ 32.500,00 

18.326.355 PMJN/DRENAGEM E PAVIMENTACÃO DA COHAB R$ 60.000,00 

TOTAL R$ 386.256,00 
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ANÁLISE: O responsável promoveu o detalhamento das contas, motivo pelo qual 
somos pelo saneamento.  
 
III.IV – SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS (ITEM 5.5 DO RTC 83/13) 
- Base normativa: Arts. 37, 29, V e 39, §4º da Constituição da República do 
Brasil de 1988; 
 
A Lei Municipal 2.013/2008 fixou os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para a 
legislatura 2009-2012, em respectivamente, R$ 8.413,57 e R$ 4.206,79. Da análise 
das fichas financeiras do Prefeito e Vice-Prefeito municipal, fls. 409-412, relativas ao 
exercício de 2011, constatamos que as despesas com remuneração pagas ao vice- 
prefeito no decorrer do exercício de 2011 estão acima do valor fixado pela lei 
2.013/08, conforme quadro demonstrativo abaixo: 
 

Mês Prefeito Vice-Prefeito 

Janeiro R$ 8.413,57 R$ 4.206,79 

Fevereiro R$ 8.413,57 R$ 4.206,79 

Março R$ 8.413,57 R$ 4.206,79 

Abril R$ 8.413,57 R$ 4.206,79 

Maio R$ 8.413,57 R$ 4.206,79 

Junho R$ 8.413,57 R$ 4.206,79 

Julho R$ 8.413,57 R$ 5.749,28  

Agosto R$ 8.413,57 R$ 4.206,79 

Setembro R$ 8.413,57 R$ 4.206,79 

Outubro R$ 3.365,43  R$ 13.601,94  

Novembro R$ 2.804,52  R$ 7.011,31  

Dezembro R$ 8.413,57 R$ 4.206,79 

Total        R$ 90.305,65   R$ 64.223,64 

 

Como se pode observar no quadro acima, os valores pagos ao vice-prefeito nos 
meses de julho, outubro e novembro estão acima do subsídio fixado na lei Municipal 
2.013/2008, que é de R$ 4.206,79. Portanto, em função do exposto, faz-se 
necessário que o jurisdicionado apresente os devidos esclarecimentos. 

JUSTIFICATIVA APRESENTADA (FLS. 984): A defesa informou que a remuneração 
recebida em julho de 2011 pelo vice-prefeito, no valor total de R$ 5.749,28, acima do 
valor estabelecido através da Lei Municipal n°. 2.013/2008, deve-se ao fato do 
mesmo ter substituído o titular do cargo por motivo de férias, conforme Decreto 
Legislativo CMJN N°. 001/2011 em anexo. 

A remuneração recebida em outubro de 2011 pelo vice-prefeito, no valor total de R$ 
13.601,94, acima do valor estabelecido através da Lei Municipal n°. 2.013/2008, 
deve-se ao fato do mesmo ter substituído o titular do cargo por motivo de doença, 
conforme Decretos Legislativos CMJN n°. 003/2011 e n°. 004/2011 em anexo. 

A remuneração recebida em novembro de 2011 pelo vice-prefeito, no valor total de 
R$ 7.011,31, acima do valor estabelecido através da Lei Municipal n°. 2.013/2008, 
deve-se ao fato do mesmo ter substituído o titular do cargo por motivo de doença, 
conforme Decretos Legislativos CMJN n°. 004/2011 e n°. 006/2011 em anexo. 

ANÁLISE: Em análise à documentação encaminhada (fls. 1017-1026) verificou-se que, 
apesar de não mencionado pela defesa, o Vice-Prefeito substituiu o Prefeito também 
no mês de Jan/11 (fls. 1023) em virtude férias, período aquisitivo de 01/01 a 
31/12/2009. Em julho/11 nova substituição foi efetuada também em virtude de férias, 
entretanto pertinente ao período aquisitivo de 01/01 a 31/12/2010. 

Posteriormente, em setembro e outubro/11 vieram as licenças médicas do Prefeito. 
Este conjunto de afastamentos justifica o excedente recebido pelo Vice-Prefeito em 
2011, em virtude de substituição. 

 



TC 2423/2012 
                                                                                                                                fls.  1062                                                                                                                            
_________ 
 

A Lei Orgânica do município prevê a substituição do Prefeito pelo Vice, sendo que o 
Decreto Legislativo é o instrumento pelo qual o Legislativo autoriza os afastamentos 
do Prefeito, bem como fixa subsídios. 

Neste sentido, a Câmara regulou os afastamentos do Prefeito em 2011 através dos 
Decretos Legislativos nºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6/2011. A seguir estão replicados os artigos 
da Lei Orgânica do Município que versam sobre a matéria: 

Art. 17 - Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes 
atribuições, dentre outras: 
V - conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e aos Vereadores; 
Art. 37 - As resoluções e os decretos legislativos são atos de competência 
exclusiva da Câmara Municipal. 
§ 1º - O decreto legislativo destina-se a regular matéria que exceda os limites da 
economia interna da Câmara Municipal, tais como: 
I - autorização ao Prefeito para se ausentar do Município ou se afastar do cargo, 
nos termos desta Lei; 
II - fixação da remuneração do Prefeito e Vice-prefeito; 
 
Art. 58 - O Prefeito e o Vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, 
sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município por período superior 
a quinze dias, sob pena de perda do cargo ou de mandato. 
§ 1º - O Prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber a remuneração, 
quando: 
I - impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente 
comprovada; 
II - em gozo de férias; 
III - a serviço ou em missão de representação do Município. 
§ 2º - O Prefeito solicitará autorização à Câmara para usufruir férias, após cada 
ano de efetivo exercício no cargo, pelo período de até trinta dias consecutivos, 
sem prejuízo da remuneração. 

Conclui-se pela regularidade do presente apontamento. 

[...] 

VI – CONCLUSÃO 

Considerando que a prestação de contas Anual (Processo TC 2423/2012) foi 
analisada pela área técnica, o Sr LUIZ CARLOS PERUCHI foi citado e encaminhou a 
defesa que, após análise das justificativas e documentos apresentados, mostrou-se 
suficiente para a elisão dos indicativos de irregularidade; 

Considerando que não houve irregularidades pertinentes ao Relatório de Gestão 
Fiscal e ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 

A opinião é pela APROVAÇÃO das Contas pertinentes à Prefeitura Municipal de 
João Neiva, relativamente ao exercício financeiro de 2011, nos Termos do art. 80, I 
da LC nº 621/2012. 

À superior consideração. 
Vitória, 1º de agosto de 2013. 
 
LENITA LOSS 
Auditor de Controle Externo 
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Da análise técnico-contábil formulada pela 5ª SCE extraem-se os seguintes dados 

contábeis: 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

Despesa Autorizada/Fixada R$ 38.412.870,33 

Despesa Executada R$ 36.500.670,47 

Economia Orçamentária R$ 1.912.199,86  

BALANÇO FINANCEIRO  

Saldo financeiro disponível do exercício anterior R$ 10.575.183,88 

Saldo financeiro disponível apurado para exercício seguinte R$ 13.167.592,97 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO 

Financeiro R$ 13.415.895,50 Financeiro     R$ 2.641.006,57 

Permanente R$ 15.139.989,02 Permanente R$ 10.673.133,82 

    

ATIVO REAL   R$ 28.555.884,52 PASSIVO REAL     R$ 13.314.140,39 

Ativo Real Líquido R$ 15.241.744,13 

Superávit Financeiro R$ 10.774.888,93  

 

3  LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

O Relatório Técnico Contábil RTC 83/2013 e a ICC 110/2013 registram o 

cumprimento dos limites constitucionais e legais, conforme análise a seguir, 

exceto quanto à aplicação na manutenção e desenvolvimento com o ensino : 

 Reais limite  executado 

Receita Corrente Líquida (RCL) 34.936.430,20   

- Despesa Poder Executivo com pessoal1 12.656.242,63 máx 54% 36,23% 

- Despesa Consolidada (Exec/Legis) com pessoal2 13.426.694,16 máx 60% 38,43% 

Receita Bruta de Impostos 19.318.625,38   

- Manutenção do Ensino3  5.104.963,48 min. 25% 26,42% 

Receita cota parte FUNDEB 6.804.221,71   

- Remuneração Magistério4 5.009.347,29 min 60% 73,62% 

Receita Impostos e Transferências 19.318.625,38   

- Despesa com saúde5 4.849.319,85 min. 15% 25,10% 

Receita Tributária e Transferências do exercício anterior 18.238.917,64    

- Repasse duodécimo ao legislativo6 1.276.724,23 máx. 7% 6,99% 

                                                 
1
 Artigo 20, inciso III, alínea “b” e artigo 22 § único da Lei Complementar nº 101/2000. 

2
 Artigo 19, inciso III da Lei Complementar 101/2000 

3
 Artigo 212, caput, da CRF/88 

4
 Lei 11.494/2007 e Inciso XII do Art. 60 do ADCT da CRF/88 

5
 Artigo 77, inciso III, do ADCT da CRF/88 

6
 Artigo 29–A inciso I; §2º, incisos I e III.  
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4  RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL 

Assim analisa a controladoria técnica quanto à gestão fiscal do município de João 

Neiva, no exercício de 2011: 

Não foram formalizados processos relacionados ao descumprimento de prazos de 
encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas, entretanto, foi encaminhado 
parecer de alerta em função do: 
 
Resultado Primário: Não atendimento ao estabelecido na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias relativamente ao 6º bimestre de 2011 (Proc. TC 1066/12). 
 
Meta Bimestral de Arrecadação: Não atendimento ao estabelecido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias relativamente ao 1º bimestre de 2011 (Proc. TC 2465/11). 

5   CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES 

5.1 Registra-se, da análise contábil, que quanto ao encaminhamento dos Relatórios 

Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal (item 4) não foram 

apontados indicativos de irregularidades, contudo foram emitidos alguns pareceres de 

alerta; que foram observados e cumpridos os limites constitucionais mínimos em Ações 

e Serviços Públicos de Saúde, com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e na 

Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica; que foi observado 

o limite máximo de Despesas com Pessoal tal como estabelecido pela LC 101/2000, 

Lei de Responsabilidade Fiscal, e limites de remuneração do prefeito, do vice-prefeito e 

do repasse mínimo do duodécimo ao legislativo municipal estabelecido na CRB/88. 

5.2 Na forma a análise exposta, as justificativas e documentos apresentados foram 

suficientes para elidirem as supostas irregularidades apontadas na RTC 83/2013 e 

analisados na Instrução Contábil Conclusiva ICC 110/2013, de responsabilidade do 

senhor Luiz Carlos Peruchi – Prefeito Municipal; 

5.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV7, da Res. TC 

261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido PARECER PRÉVIO 

                                                 
7
 Art. 319. Na fase final da instrução dos processos, constitui formalidade essencial, além do exame da 

unidade competente, a elaboração da instrução técnica conclusiva. 

Subsídios de agentes políticos subsídio mensal  
 Lei 2.013/2008 

Prefeito R$ 8.413,57 

Vice Prefeito R$ 4.206,79 
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recomendando-se ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das contas dos senhores 

Luiz Carlos Peruchi e Romero Gobbo Figueiredo, frente à Prefeitura Municipal de 

João Neiva, no exercício de 2011, nos termos do art. 80, inciso I8, da Lei 

Complementar nº 621/2012.  

Vitória, 07 de agosto de 2013 

Respeitosamente, 

 

Sheila Leibel 
     202647 
Auditora de Recursos Públicos 
Coordenadora do NEC 

                                                                                                                                                             
§ 1º A instrução técnica conclusiva conterá, necessariamente: 
[...] 
IV - a conclusão, com a proposta de encaminhamento. 
8
 Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser: 

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; 


