
 

PARECER PRÉVIO TC-030/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO            - TC-3886/2015 (APENSOS: 1081/2014 E TC-1082/2014) 

JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 

ASSUNTO             - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

RESPONSÁVEL - ROMERO GOBBO FIGUEREDO 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 1) 

APROVAÇÃO COM RESSALVA – 2) DETERMINAÇÕES – 3) 

RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAR. 

   

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

I - HISTÓRICO 

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de João Neiva, 

referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do senhor Romero 

Gobbo Figueiredo, Prefeito Municipal. 

A Prestação de Contas em análise foi encaminhada pelo senhor Romero Gobbo 

Figueiredo, Prefeito Municipal, na data de 01 de abril de 2015, através do Ofício 

OF.GP/PMJN Nº 0144/2015, protocolo 53455/2015-1, fl. 03, portanto, fora do prazo 

regimental, consoante art. 123, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, 

aprovado pela Resolução TC nº 261/2013. 

Em seguida os autos foram levados à Secretaria de Controle Externo responsável pela 

análise das Prestações de Contas (Secex-contas) a qual elaborou o Relatório Técnico 

Contábil RTC 1/2016 e anexos (fls. 428-466) cuja análise “teve seu escopo delimitado 

pela Resolução TC 273/2014, sendo realizada com base na apreciação das peças e 
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demonstrativos encaminhados pelo gestor responsável” e se debruçou sobre os 

seguintes aspectos: Formalização; Instrumentos de Planejamento; Execução 

Orçamentária; Execução Financeira; Execução Patrimonial e Gestão Fiscal. Após as 

análises o Relatório Técnico Contábil sugeriu o chamamento do responsável pelos 

seguintes indícios de irregularidades (achados):  

4.1.1 evidências de inconstitucionalidade dos incisos I AO V DO ARTIGO 5º 

da Lei Orçamentária 2.545/13. 

4.1.2. Abertura de créditos adicionais em montante superior ao autorizado 

em lei. 

5.1.1 Não conformidade no saldo do disponível consolidado entre o inicial 

de 2014 e o final de 2013 

5.1.2 Não conformidade entre o saldo das transferências financeiras 

concedidas e as recebidas 

6.1.1 Desequilíbrio entre o total do ativo e o total do passivo no balanço 

patrimonial 

6.1.3 Ausência de medidas legais para a implementação do plano de 

amortização do déficit técnico atuarial do rpps 

Em sequência, a Secex-contas manifestou-se através da Instrução Técnica Inicial ITI 

5/2016 (fl. 467), sugerindo a citação do responsável, Sr. Romero Gobbo Figueiredo, 

tendo em vista os apontamentos constantes do RTC 1/2016. 

Nos termos da Decisão Preliminar TC 29/2016, este Conselheiro Relator determinou 

a citação do responsável, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

razões de justificativas e alegações de defesa em face das pretensas irregularidades 

elencadas no relatório técnico contábil e instrução técnica inicial. 

Devidamente citado - Termo de Citação nº 0148/2016, o responsável deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar as razões de justificativas e alegações de 

defesa, tendo sido declarado sua revelia, conforme despacho às fls. 476.  

Posteriormente, foram os autos encaminhados à Secex-contas, que elaborou a 

Instrução Técnica Conclusiva ITC 01192/2016-4, opinando pela REJEIÇÃO das 

contas, nos seguintes termos: 

 
II – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 
II.I EVIDÊNCIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I AO V 

DO ARTIGO 5º DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2.545/13 (ITEM 4.1.1 DO RTC 

1/2016) 
Base Legal: Art. 167, incisos V e VII da Constituição da República; art. 5º, § 4º 

Lei Responsabilidade Fiscal, e artigos 7º e 42 da Lei 4.320/1964 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:932CD-ADA37-02423



PARECER PRÉVIO TC-030/2017 
lb/lr 

  

Observou-se que o art. 5º excluiu determinadas despesas do limite de 33% da 
Despesa Fixada para a abertura de Créditos Adicionais, estabelecido no art. 4º da 

LOA e alterações (lei 2676/14):  

 
Porém, conforme se observa não foi estabelecido qual é o limite para os créditos 

vinculados ao novo grupo de despesas, conferindo-lhes, assim, a condição de 
créditos ilimitados o que é vedado pelo art. 167, Inciso VI da Constituição da 

República. 
Os créditos adicionais ilimitados são vedados em função da obrigatoriedade de 

fixação da despesa na lei de orçamento, pelo art. 167, II da Constituição 

Republicana e art. 59 da lei 4320/64: 
[CR] Art. 167. São vedados: [...] II - a realização de despesas ou a assunção de 

obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 
[Lei 4320/64] Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos 

créditos concedidos. 

De tais vedações entende-se que os créditos orçamentários, ao serem fixados, 
impõem limite de gasto ao gestor. Neste sentido, o estabelecimento de 

prioridades do governo faz parte do planejamento, antecede ao gasto, e carecem 
de participação do Poder Legislativo, representantes da vontade popular. 

Desta feita, considerando que os incisos I a V do artigo 5º da Lei Orçamentária 

Anual 2.545/13 violam a vedação contida no art. 167, V e VII da Constituição e 
art. 5º, § 4º da Lei Complementar 101/2000, quanto à autorização de dotação 

ilimitada ao Executivo, sugerimos que esta Corte de Contas decida 
incidentalmente pela inconstitucionalidade destes incisos da LOA, impondo-se a 

negativa de executoriedade a esses dispositivos legais, conforme previsto no 
artigo 334 do Regimento interno desta Corte, visto que é vedado consignar em 

lei orçamentária créditos ilimitados. Sugerimos, ainda, a CITAÇÃO do 

Responsável. 
Análise: O jurisdicionado não apresentou justificativas, tendo sido decretada a 

sua revelia, conforme despacho à fl. 476. Portanto, permanece a 
irregularidade. 

II.II ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EM MONTANTE SUPERIOR 

AO AUTORIZADO EM LEI (ITEM 4.1.2 DO RTC 1/16) 
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Base legal: Art. 167, inc. V e VII, da Constituição da República; art. 5º, § 4º Lei 
Responsabilidade Fiscal, arts 7º e 42 da Lei 4.320/1964, art. 4º da Lei 2545/13 

(LOA) alterada pela Lei 2676/14. 

Considerando que o art. 4º da LOA autorizou créditos adicionais suplementares 
de R$ 15.485.384,97 e que foram abertos R$ 21.433.540,64 e ainda, que o art. 

5º da mesma lei não observou determinações da Constituição para consignação 
créditos, entendemos que a abertura de créditos adicionais em um valor de R$ 

5.948.155,67 não tem amparo legal, uma vez que excedeu ao limite de 33% da 
despesa fixada. Assim, sugerimos a CITAÇÃO do Prefeito para esclarecimentos. 

 

Análise: O jurisdicionado não apresentou justificativas, tendo sido decretada a 
sua revelia, conforme despacho à fl. 476. Portanto, permanece a 

irregularidade. 
 

II.III NÃO CONFORMIDADE NO SALDO DO DISPONÍVEL CONSOLIDADO 

ENTRE O INICIAL DE 2014 E O FINAL DE 2013  (ITEM 5.1.1 DO RTC 1/16) 
Base legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis 

Observa-se que o Balanço Financeiro de 2014 encaminhado - BALFIN apresenta 
saldo inicial do disponível incompatível com o saldo final de 2013, conforme se 

demonstra: 
 

Saldo final exercício de 2013 R$ 17.476.216,39 

Saldo inicial exercício de 2014 R$ 17.378.026,66 

Diferença R$ 98.189,73 

 
Desta forma, sugere-se citar o responsável para prestar os esclarecimentos 

necessários. 
Análise: O jurisdicionado não apresentou justificativas, tendo sido decretada a 

sua revelia, conforme despacho à fl. 476. Portanto, permanece a 

irregularidade. 
 

II.IV NÃO CONFORMIDADE ENTRE O SALDO DAS TRANSFERÊNCIAS 
FINANCEIRAS CONCEDIDAS E AS RECEBIDAS (ITEM 5.1.2 DO RTC 1/16) 

 

Base legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis 
Observou-se divergência de R$ 895.861,99 (R$ 9.785.991,58 – R$ 8.890.129,59) 

entre o valor evidenciado, no balanço financeiro, como concedido às unidades 
gestoras e o consolidado como recebido, conforme a seguir: 
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Nota-se inclusive divergência no valor pertinente ao duodécimo repassado à 
Câmara Municipal. 

Desta forma, sugere-se citar o responsável para prestar os esclarecimentos 

necessários. 
 

Análise: O jurisdicionado não apresentou justificativas, tendo sido decretada a 
sua revelia, conforme despacho à fl. 476. Portanto, permanece a 

irregularidade. 
[...] 

II.V DESEQUILÍBRIO ENTRE O TOTAL DO ATIVO E O TOTAL DO 

PASSIVO NO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 6.1.1 DO RTC 1/16) 
 

Base legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis 
Observa-se que o Balanço Patrimonial encaminhado BALPAT, encontra-se em 

desequilíbrio, apresentando uma diferença de R$ 344.425,38, entre o total do 

Ativo e o total do Passivo, conforme demonstrado na tabela 08, carecendo de 
esclarecimentos. 

Sugere-se citar o responsável a prestar os esclarecimentos necessários. 
 

Análise: O jurisdicionado não apresentou justificativas, tendo sido decretada a 
sua revelia, conforme despacho à fl. 476. Portanto, permanece a ir 

regularidade. 

II.VI AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS 

(ITEM 6.1.3 DO RTC 1/16) 
 

Base legal: artigo 19 da Portaria MPS nº 403/2008 

Conforme se verifica do balanço patrimonial (BALPAT), o IPAS de João Neiva 
possui passivo real a descoberto de 28,5 milhões de reais, fornecendo indícios de 

que o déficit atuarial ainda não está equacionado pelo município, por meio de 
implementação de plano de amortização. 

Estabelece o art. 19 da Portaria  MPS nº 403/2008 

Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será 
considerado implementado a partir do seu estabelecimento em lei do ente 

federativo. 
Considerando a iniciativa de lei atribuída ao Prefeito, propomos a citação do 

mesmo para encaminhar documentação comprobatória das providências que 
tomou para que haja cumprimento integral à legislação previdenciária, com vistas 

ao equacionamento do déficit atuarial apontado no Balanço Patrimonial do RPPS. 

 
Análise: O jurisdicionado não apresentou justificativas, tendo sido decretada a 

sua revelia, conforme despacho à fl. 476. Portanto, permanece a 
irregularidade. 

II.V DESEQUILÍBRIO ENTRE O TOTAL DO ATIVO E O TOTAL DO 

PASSIVO NO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 6.1.1 DO RTC 1/16) 
 

Base legal: NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis 
Observa-se que o Balanço Patrimonial encaminhado BALPAT, encontra-se em 

desequilíbrio, apresentando uma diferença de R$ 344.425,38, entre o total do 
Ativo e o total do Passivo, conforme demonstrado na tabela 08, carecendo de 

esclarecimentos. 

Sugere-se citar o responsável a prestar os esclarecimentos necessários. 
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Análise: O jurisdicionado não apresentou justificativas, tendo sido decretada a 
sua revelia, conforme despacho à fl. 476. Portanto, permanece a 

irregularidade. 

II.VI AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS 

(ITEM 6.1.3 DO RTC 1/16) 
 

Base legal: artigo 19 da Portaria MPS nº 403/2008 
Conforme se verifica do balanço patrimonial (BALPAT), o IPAS de João Neiva 

possui passivo real a descoberto de 28,5 milhões de reais, fornecendo indícios de 

que o déficit atuarial ainda não está equacionado pelo município, por meio de 
implementação de plano de amortização. 

Estabelece o art. 19 da Portaria  MPS nº 403/2008 
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial somente será 

considerado implementado a partir do seu estabelecimento em lei do ente 

federativo. 
Considerando a iniciativa de lei atribuída ao Prefeito, propomos a citação do 

mesmo para encaminhar documentação comprobatória das providências que 
tomou para que haja cumprimento integral à legislação previdenciária, com vistas 

ao equacionamento do déficit atuarial apontado no Balanço Patrimonial do RPPS. 
 

Análise: O jurisdicionado não apresentou justificativas, tendo sido decretada a 

sua revelia, conforme despacho à fl. 476. Portanto, permanece a 
irregularidade. 

 
[...] 

V – CONCLUSÃO 

Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, pertinente 
às contas de governo do município de João Neiva, referente ao exercício de 

2014, formalizada conforme disposições da IN 28/2013. 
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto 

técnico-contábil, opina-se pela REJEIÇÃO da presente Prestação de Contas Anual, 

na forma do art. 80 da lei complementar 621/12, em função dos Itens abaixo 
relacionados: 

 ITEM II.I - EVIDÊNCIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I AO V 
DO ARTIGO 5º DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2.545/13 (ITEM 4.1.1 do RTC 01/2016) 

ITEM II.II - ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EM MONTANTE SUPERIOR 
AO AUTORIZADO EM LEI (Item 4.1.2 do RTC 1/16) 

ITEM II.III - NÃO CONFORMIDADE NO SALDO DO DISPONÍVEL CONSOLIDADO 

ENTRE O INICIAL DE 2014 E O FINAL DE 2013  (Item 5.1.1 do RTC 1/16) 
ITEM II.IV - NÃO CONFORMIDADE ENTRE O SALDO DAS TRANSFERÊNCIAS 

FINANCEIRAS CONCEDIDAS E AS RECEBIDAS (Item 5.1.2 do RTC 1/16) 
ITEM II.V - DESEQUILÍBRIO ENTRE O TOTAL DO ATIVO E O TOTAL DO PASSIVO 

NO BALANÇO PATRIMONIAL (Item 6.1.1 do RTC 1/16) 

ITEM II.VI - AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS (Item 

6.1.3 do RTC 1/16) 

 

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de Contas, às fls. 495/504. 

Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão 

de relatório e voto.  

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:932CD-ADA37-02423

http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_081215-103431-259.pdf


PARECER PRÉVIO TC-030/2017 
lb/lr 

  

Verificada a existência de arguição da inconstitucionalidade, em face de ocorrência de 

afronta à norma contida no art. 167, VII, da Carta Magna de 1988, foram os presentes 

autos submetidos ao Plenário deste Tribunal de Contas, e, na 8ª Sessão Ordinária do 

Plenário, de 28/03/2017, decidiu o Plenário negar exequibilidade ao art. 5° da Lei 

Municipal n° 2.545/2013, nos termos do art. 176 da LC n. 621/12, formando o respectivo 

prejulgado, nos termos do artigo 335, Regimento Interno. 

Após e na forma regimental, os autos foram devolvidos à 2ª Câmara deste Egrégio 

Tribunal de Contas, para prosseguimento do feito com o regular julgamento das 

questões meritórias. 

É o relatório. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Como o responsável pela Prestação de Contas foi revel, visto que deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentação de suas razões de justificativas, cabe considerar válidas 

as provas reunidas nos autos e prosseguir com o julgamento do feito, nos termos do art. 

651 da Lei Complementar Estadual 621/2012.  

Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do Sr. Romero Gobbo 

Figueiredo, na condição de Chefe do Poder Executivo do Município de João Neiva, no 

exercício de 2014, submetida a este Tribunal de Contas para, no exercício de sua 

competência constitucional delineada no art. 71, I da CF/88, apreciação e emissão do 

Parecer Prévio. Trata-se pois de Contas de Governo. 

 

Conforme definido no Manual de Inicio de Mandato, editado por esta Corte de Contas em 

Novembro de 2016, “Contas de governo são aquelas prestadas pelo chefe do Poder 

Executivo,  compreendendo  um  conjunto  de  demonstrativos, documentos e 

informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional 

que permita a avaliação da gestão política do responsável. Expressa os resultados da 

atuação governamental, submetidos ao TCE-ES para apreciação e emissão de parecer 

prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo respectivo Poder 

Legislativo, a quem compete o julgamento em definitivo dessa espécie de contas.” 

 

1. Também o Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de 

governo” são contas globais que: 

                                            
1
 Art. 65. O responsável que não atender a citação determinada pelo Relator ou  pelo  Tribunal  será  considerado  

revel,  para  todos  os  efeitos,  dando-se prosseguimento ao processo. 
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2.  

3. “Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos 

planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de 

endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no 

ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstanciam-se, 

enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64.” 

 

 

Assim, fundamento meu voto com informações retiradas das análises técnicas relatadas 

nos autos, no intuito de auxiliar o julgamento das contas do Município de João Neiva 

relativas ao exercício de 2014 pelo Poder Legislativo Municipal.  

 

II.1 – Planejamento, Orçamento e Gestão Fiscal 

De início destaco que os instrumentos de planejamento e orçamento (LDO e LOA) 

tramitam em autos apartados2, que integram o presente processo de prestação de 

contas, sendo, portanto, considerados pela Área Técnica na emissão de seu opinamento.  

 

II.2 – Execução orçamentária 

 

Sobre a execução orçamentária consolidada, o Relatório Técnico Contábil-RTC1/2016, às 

fls. 429/466, destaca que o município arrecadou 105,78% da receita prevista, executou 

96,04% da despesa autorizada e obteve um resultado da execução orçamentária 

deficitário em R$ 1.301.223,00, como demonstrado a seguir na Tabela 1: 

 

 

Tabela 1: Síntese da execução orçamentária 

 
Previsão/Autorização Executada 

% 

Variação 

Receita orçamentária consolidada                  46.925.409,00     49.638.740,87  105,78% 

Despesa orçamentária consolidada                  50.329.122,65     48.337.517,87  96,04% 

Resultado da Execução Orçamentária        1.301.223,00    

 

Ainda quanto a execução orçamentária a área técnica destacou a abertura de créditos 

adicionais suplementares de R$ 21.433.540,64 que resultaram na elevação na 

autorização das despesas no montante de R$ 3.403.713,65.  

                                            
2
 TC 1081/2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias e TC 1082/2014 – Lei Orçamentária Anual. 
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 II.3 – Gestão Fiscal e Limites Constitucionais 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00) tem como princípio básico a 

responsabilidade na gestão fiscal, e pressupõe a ação planejada e transparente, em que 

se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 

Para tanto, a LRF determina que os gestores pratiquem uma gestão fiscal 

compatibilizando a captação e a aplicação de recursos públicos, mediante a 

implementação de ações planejadas e transparentes que cumpram os limites 

constitucionais e que mantenham o equilíbrio das contas públicas.  

 

Ressalto que, por força do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal3, o TCEES realizou 

os acompanhamentos bimestrais (RREO) e quadrimestrais (RGF) no exercício de 2014, 

sobre os limites e condições atinentes às metas de resultado primário e nominal, à 

despesa com Pessoal, à dívida consolidada, às operações de crédito, às garantias e 

contragarantias, entre outros aspectos relevantes da gestão fiscal do Municipio de 

Mantenópolis. 

 

Metas de Resultado Primário e Nominal  

 

Em seu art. 1º, § 1º, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece correspondência entre 

gestão fiscal responsável e a definição de metas de receitas e despesas: 
 
Art. 1º [...] 

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 

                                            

3 Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno 

de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase 
no que se refere a: 
        I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
        II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; 
        III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 
22 e 23; 
        IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas 
consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
        V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as 
desta Lei Complementar; 
        VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 
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seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos 

a Pagar. 

 

Ainda segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal4, tais metas são anuais, em valores 

correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e 

montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

 

As metas são direcionadoras da política fiscal de cada ente, sendo estabelecidas em 

função da necessidade ou não de redução do endividamento, em busca da 

sustentabilidade fiscal e com base na conjuntura econômica presente e futura, 

permitindo o controle do nível de endividamento em patamares responsáveis e dentro 

dos limites fixados. 

 

Conforme análise técnica, no exercício de 2014, não houve renuncia de receita. Porém as 

mestas de arrecadação e de resultado primário foram descumpridas: 

 

Tabela 2: Metas  

 
Meta estabelecida Realizada 

Resultado Primário -1.458.082,00 -3.019.508,65 

Resultado Nominal 120.003,00 -4.019.197,99 

Arrecadação de receitas primárias 

                 

45.295.327,00     44.825.877,26  

Renuncia de receita Não houve  

   

Conforma análise técnica o responsável recebeu pareceres de alerta pela respectivos 

descumprimentos (Processos TC 7.917/2014, 9887/2014, 2770/2014, 4962/2014 e 

7917/2014). 

 

Limites  

 

Também a obediência aos limites e condições no que tange a geração de despesas com 

pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 

                                            
4
 Art. 4º[...] 

 § 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 

estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 
nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois 

seguintes. 
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crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em 

Restos a Pagar, são pressupostos de uma gestão fiscal responsável, é o que dispõe o art. 

1º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nesse passo, da análise da Presente Prestação de Contas retratada no Relatório Técnico 

Contábil pode-se extrair que os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e 

pela Constituição Federal foram observados, conforme demonstrado na tabela a seguir. 

 

Tabela 3: Resumo da verificação da observância aos limites  

 
Reais Limite Executado

Receita Corrente Líquida 41.379.857,44 

Despesa com pessoal 

Executivo 21.492.472,51 max. 54% 51,94%

Consolidada 22.518.094,81 max. 60% 54,42%

Dívida Consolidada Líquida 0,00 max. 200% 0,00%

Contratação de Operação de Crédito 0,00 max. 16% 0,00%

Contratação por Antecipação de Receita Orçamentária 0,00 max. 22% 0,00%

Garantias 0,00 max. 7% 0,00%

Receita Bruta de Impostos 22.772.081,61 

Manutenção do ensino 7.275.373,35   min. 25% 31,95%

Receita vota parte FUNDEB 7.444.932,40   

Remuneração Magistério 5.512.945,48   min. 60% 74,05%

Receita de Impostos e Transferências 22.772.081,61 

Despesa com saúde 6.208.284,07   min. 15% 27,26%

Receita Tributária e transferencias do exercício anterior 22.506.579,53 

Repasse do duodécio ao Poder Legislativo 1.575.460,57   max. 7% 7,00%  

 

II.3 – Execução Financeira  

 

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro5, compreende a execução das 

receitas e das despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e pagamentos de 

natureza extraorçamentários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará no 

saldo para o exercício seguinte. 

Na análise empreendida a área técnica apurou que o saldo em espécie no início de 2014 

era de R$ 17.378.026,66 e ao final do mesmo exercício montava R$ 21.789.445,20. 

 

II. 4 - Gestão Patrimonial  

 

As alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 

                                            
5
 art. 103 da Lei nº 4.320 de 1964 
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orçamentária, evidenciada na Demonstração de Variações Patrimoniais, geraram, no 

exercício, um superávit de R$ 3.864.669,98 que contribuiu para a variação positiva do 

Patrimônio Líquido do ente, evidenciado no Balanço Patrimonial. 

 

Tabela 4: Balanço Patrimonial resumido 

Ativo 2014 2013   Variação 

Circulante    24.690.530,19  20.523.520,61 
 

20,3% 

Não Circulante    21.119.533,25  17.348.848,36 
 

21,7% 

     TOTAL DO ATIVO    45.810.063,44     37.872.368,97  

  

     Passivo e Patrimônio Líquido 2014 2013   Variação 

Circulante      4.563.099,55  2.753.504,69 
 

65,7% 

Não Circulante 41.246.963,89 40.689.337,62 
 

1,4% 

Patrimônio Líquido -    2.172.707,75  -5.572.569,94 
 

61,0% 

TOTAL DO PASSIVO    43.637.355,69     37.870.272,37  
   

Observa-se que a equação patrimonial tem se mantido em desequilibro, vez que o total 

dos ativos não confere com o total dos passivos, sinalizando deficiência no registro das 

origens e aplicações de recursos pelo ente. 

O Balanço Patrimonial é acompanhado do quadro demonstrativo do superávit financeiro, 

apurado pela diferença entre o ativo e o passivo financeiros. Conforme registrado no 

relatório técnico contábil, no exercício de 2014 foi apurado superávit financeiro de R$ 

2.716.105,50. O superávit apurado constituiu-se fonte de recursos para abertura de 

créditos adicionais no próximo exercício. 

 

III. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE 

III.1 - EVIDÊNCIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I AO V DO 

ARTIGO 5º DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2.545/13 (ITEM II.I DA ITC)  E ABERTURA 

DE CRÉDITOS ADICIONAIS EM MONTANTE SUPERIOR AO AUTORIZADO EM 

LEI (Item II.II da ITC) 

 

Conforme indicado no Relatório Técnico Contábil RTC 1/2016 e na Instrução Técnica 

Conclusiva ITC 01192/2016-4, a abertura de crédito adicional suplementar, em 

montante superior ao limite permitido no art. 4º da LOA (Lei Municipal nº 

2.545/2014, alterada pela Lei Municipal 2.676/2014), decorre, diretamente, da 

anomalia examinada no art. 5º da mesma Lei que excepciona do limite estabelecido 
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de 33% da despesa fixada6, sem estabelecer qualquer outra limitação (em valor ou 

percentual), as suplementações para cobertura de despesas com pessoal e encargos 

sociais (inciso I) e para amortização e encargos da dívida, precatórios e sentenças 

judiciais (inciso V). Da mesma forma exclui da limitação imposta as suplementações à 

conta de excesso de arrecadação (inciso III) e à conta do superávit financeiro apurado 

com base no balanço patrimonial do exercício anterior (inciso IV). Excepciona também as 

suplementações ou remanejamento efetuados à conta de recursos de convênios (inciso 

II). 

Sobre este preceito excepcionante, contido no art. 5º da Lei Orçamentária, foi  

suscitado o incidente de inconstitucionalidade que, submetido ao Plenário desta Corte 

de Contas, teve negada sua exequibilidade por violação expressa do art. 167 VII da 

Constituição Federal (Acórdão 295/2017). 

Assim, face à utilização de expediente baseado em dispositivo de lei 

flagrantemente inconstitucional, para a abertura de créditos adicionais 

suplementares no montante de R$ 5.948.155,67, não há dúvida da configuração do ato 

irregular.  

Contudo, em consonância com a Decisão Plenária contida no Acórdão TC 295/2017,  que 

modulou os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 

Orçamentária Anual do Município de João Neiva de nº 2.545 de 19 de dezembro de 

2013, patenteada sua invalidação com efeito ex nunc,  com fulcro no parágrafo único do 

artigo 335 da Resolução TC 621/2013, entendo que não há como imputar 

responsabilidade ao Sr. Romerio Gobbo Figueiredo, prefeito à frente da Prefeitura 

Municipal de João Neiva, no Exercício de 2014, pela abertura de créditos adicionais 

em montante superior ao autorizado em lei.  Explico. 

Na abertura dos referidos créditos adicionais, o gestor pautou-se, de boa-fé, em norma 

aprovada pelo Poder Legislativo, presumidamente válida.  Neste sentido, verifiquei que, 

até o exercício de 2014 e, mesmo até a presente data, esta Corte ainda não emitiu 

qualquer recomendação ou determinação ao Poder Executivo local para que se 

abstivesse de incluir em seus documentos de planejamento dispositivos desta natureza. 

Ademais, embora na Prestação de Contas Anual de João Neiva, exercício de 20127 

(Processo TC 3088/2013), tenha sido apontado a existência de dispositivo na LOA, para 

aquele exercício, que feria o art. 167, VII, da CF/8 ao permitir a abertura de créditos 

ilimitados, as contas daquele exercício ainda não foram apreciadas. 

                                            
6 Limite de 25% estabelecido no art. 4º da Lei 2.545/2013, posteriormente alterado para 33% pela Lei Municipal 
2.676/2014.  
7 Não há apontamento semelhante nas contas dos exercícios de 2010,2011 e de 2013. 
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Ainda mais, os créditos adicionais abertos impactaram de maneira relevante a execução 

orçamentária8, permitindo a alocação de créditos orçamentários necessários para fazer 

frente às despesas com pessoal bem como à contratação de bens e serviços, dentre 

outras, despesas cuja finalidade precípua era atender ao interesse público.  

Acrescento que em julgamentos recentes9 esta Corte, ao enfrentar casos semelhantes, já 

se posicionou pela não imposição de qualquer responsabilidade ao chefe do 

executivo, quando os atos praticados, tinham por base a existência de autorização do 

legislativo, ainda que esta autorização mais tarde tenha se revelado eivada de vícios.  

4. Diante dos fatos expostos, VOTO pela não imposição de qualquer 

responsabilidade ao chefe do executivo, em face da irregularidade apreciada 

neste item.  

5. Ressalvo, entretanto, a prática imprópria e voto para que seja determinado ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal de João Neiva que deixe de incluir previsão de 

concessão ou utilização de créditos ilimitados em leis orçamentárias posteriores, em 

observância ao art. 167, inciso VII, da Constituição Federal/1988; art. 5º, §4º, da Lei 

Responsabilidade Fiscal, e art. 7º da Lei 4.320/1964. 

6. Voto, ainda, para que seja recomendado ao Poder Legislativo do Município 

de João Neiva que atente para projetos de lei orçamentária que contenham dispositivos 

que permitam a abertura de créditos ilimitados, ante a vedação constitucional contida no 

art. 167, inciso VII, da Constituição da República à semelhança do conteúdo do art. 5º 

da sua Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2013 (Lei Municipal 2.545/2013) 

7.  

 

III.2 - Itens II.III; II.IV e II.V da ITC -  Não conformidade no saldo disponível 

consolidado entre o inicial de 2014 e o final de 2013;  Não conformidade entre 

o saldo das transferências financeiras concedidas e as recebidas  e 

Desequilíbrio entre o total do Ativo e o Total do Passivo no Balanço 

Patrimonial. 

 

O Relatório Técnico Contábil (RTC 1/2016) apontou divergências entre o saldo final de 

2013 e inicial de 2014, do disponível consolidado e entre o saldo das transferências 

financeiras concedidas e recebidas assim como diferença entre o ativo total e o passivo 

total apresentado no Balanço Patrimonial.   

                                            
8 Vide Balancete da Despesa Orçamentária - Consolidado (02-12-BALEXO02) 
9 Parecer Prévio TC 022/2014 – Plenário (TC 2022/2012); Parecer Prévio TC 40/2016 (TC 2698/2014);  
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Em face da não apresentação de justificativas pelo responsável, a Instrução Técnica 

Conclusiva ITC 01192/2016-4 manteve a irregularidade. O Parquet de Contas 

acompanhou o entendimento da área técnica. 

Observo que não há nos autos relato de quaisquer prejuízos às análises das contas 

decorrentes das referidas desconformidades. Assim, entendo que são irregularidades 

formais relativas a apresentação dos demonstrativos contábeis e, portanto, 

passiveis de retificação em exercícios futuros, não sendo capazes, por si só, de macular 

as contas do exercício de 2014. 

Registro que tais impropriedades foram apontadas nas contas anuais de João Neiva, do 

exercício de 2013 e que este foi o encaminhamento sugerido pela área técnica, 

acompanhado por este relator na apreciação das mesmas, conforme Parecer Prévio TC 

70/2015-Segunda Câmara10.  

Assim, é fato que a impropriedade se faz presente por dois exercícios seguidos, motivo 

pelo qual julgo necessário que a Administração Municipal tome providências para garantir 

a comparabilidade e a verificabilidade das informações contábeis encaminhadas a esta 

Corte de Contas como preceituado nas normas brasileiras de contabilidade.  

Desta forma, voto para que seja determinado ao executivo municipal, na pessoa do 

atual Prefeito, que tome as providências para corrigir as divergências ora apontadas e 

para que sejam observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade na 

elaboração dos relatórios e demonstrativos contábeis que compõem a Prestação de 

Contas, em especial a NBC T Estrutura Conceitual11 em seus itens 3.21 a 3.31 e 

itens 8.1 a 8.64 que bem como a NBC TSP 16.6 (R1) que estabelece as 

demonstrações contábeis a serem elaboradas e divulgadas pelas entidades do Setor 

Público.  

 

III.3 -  Ausência de medidas legais para a implementação do plano de 

amortização do déficit técnico atuarial do RPPS. 

Embora citado para apresentar documentação que comprovasse a adoção de 

providências legais para implementação do plano de amortização do déficit técnico 

atuarial do RPPS, o responsável não se manifestou sobre o tema deixando esta Corte de 

Contas sem explicações sobre o ocorrido. 

Não se pode esquecer que, segundo o art. 40, caput, da Constituição Federal, o 

equilíbrio financeiro e atuarial é um princípio basilar para os regimes de previdência dos 

                                            
10 Processo TC 2669/2014 
11 Estabelece a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito 

geral pelas entidades do setor público 
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servidores públicos e também um pilar de sustentabilidade da gestão fiscal responsável, 

nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 69 c/c art. 1º, visto que o 

contrário dele pode comprometer as finanças públicas no médio e longo prazo, o que 

requer ação por parte do Ente. 

Considero, entretanto, que o plano de amortização do déficit atuarial é resultante da 

avaliação atuarial realizado pelo Instituto de Previdência, cujo Parecer Atuarial 

apresentará o plano de amortização, nos termos do art. 18 da Portaria MPS nº 403/2008. 

Somente após a elaboração parecer é que cabe ao executivo o estabelecimento por lei 

do referido plano de amortização.  

Verifico que não há nos autos evidência de que o Instituto tenha encaminhado o parecer 

atuarial ou quaisquer informações ao Poder Executivo que indicassem  a  necessidade  

de adoção de  medidas  para o equacionamento do déficit atuarial.  

Desta forma, entendo que a impropriedade aqui caracterizada é formal qual seja, não 

atendimento da citação para envio de suposta documentação a esta Corte de Contas.  

Contudo dada a relevância da informação solicitada, voto pela notificação ao atual gestor 

para que tome as providencias junto ao instituto para equacional o déficit atuarial e 

informe na próxima prestação de contas. 

Assim, voto para que seja determinado ao atual Prefeito do Município de João Neiva para 

que informe na próxima Prestação de Contas Anual as providências legais adotadas para 

implementação do plano de amortização do déficit técnico atuarial do RPPS. 

 

4 - CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, concluo que a Prestação Anual de Contas da Prefeitura de 

João Neiva, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Romerio 

Gobbo Figueiredo, Prefeito Municipal, encontra-se maculada de impropriedades, 

inexatidões e omissões, que não configuram graves infrações à norma e nem 

resultando lesão ao erário. 

 

III- DECISÃO 

 

Destarte, por tudo mais que dos autos consta, divergindo do entendimento da 

Secretaria de Controle Externo e Ministério Público Especial de Contas, VOTO no seguinte 

sentido: 

1. Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal 

a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Executivo Municipal de João 

Neiva, referente ao exercício de 2014 sob responsabilidade do Sr. Romero Gobbo 
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Figueiredo (Prefeito Municipal), na forma do art. 80, II, da Lei Complementar n.º 

621/2012 c/c art. 71, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo; 

2. Seja encaminhada ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES, que 

deverão ser objeto de monitoramento por esta Corte: 

a) se abstenha de promover a abertura créditos adicionais com base em 

quaisquer dispositivos de Lei que confronte o art. 167, inciso VII da 

Constituição Federal/1988, permitindo a abertura de créditos adicionais 

ilimitados; 

b) deixe de incluir previsão de concessão ou utilização de créditos ilimitados 

em leis orçamentárias posteriores, em observância ao art. 167, inciso VII, da 

Constituição Federal/1988; art. 5º, §4º, da Lei Responsabilidade Fiscal, e art. 

7º da Lei 4.320/1964; 

c) observe a NBC T Estrutura Conceitual em seus itens 3.21 a 3.31 e itens 

8.1 a 8.64 que bem como a NBC TSP 16.6 (R1), na elaboração dos 

relatórios e demonstrativos contábeis que compõe a Prestação de Contas 

Anual; 

d) informe na próxima Prestação de Contas Anual as providências legais 

adotadas para implementação do plano de amortização do déficit técnico 

atuarial do RPPS, em observância ao art. 40 da CF/88 bem como aos arts 19 

da Portaria MPS nº 403/2008. 

3. Seja encaminhado do Poder Legislativo do Município de João Neiva 

RECOMENDAÇÂO para que atente para projetos de lei orçamentária que 

contenham dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados, ante a 

vedação constitucional contida no art. 167, inciso VII, da Constituição da 

República à semelhança do conteúdo do art. 5º da sua Lei Orçamentária Anual, do 

Exercício de 2013 (Lei Municipal 2.545/2013). 

4. Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados. 

 

 

 

PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3886/2015, RESOLVEM os Srs. 

conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

em sessão realizada no dia dez de maio de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:932CD-ADA37-02423



PARECER PRÉVIO TC-030/2017 
lb/lr 

  

termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges: 

1. Recomendar ao Legislativo Municipal de João Neiva a aprovação com ressalva da 

Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de João Neiva, referente ao 

exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Romero Gobbo Figueredo (Prefeito 

Municipal), na forma do art. 80, II, da Lei Complementar Estadual n.º 621/2012, c/c o art. 

71, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo; 

2. Encaminhar ao atual gestor as seguintes determinações, que deverão ser objeto de 

monitoramento por esta Corte: 

a) Se abstenha de promover a abertura créditos adicionais com base em quaisquer 

dispositivos de Lei que confronte o art. 167, inciso VII, da Constituição 

Federal/1988, permitindo a abertura de créditos adicionais ilimitados; 

b) Deixe de incluir previsão de concessão ou utilização de créditos ilimitados em 

leis orçamentárias posteriores, em observância ao art. 167, inciso VII, da 

Constituição Federal/1988; art. 5º, § 4º, da Lei Responsabilidade Fiscal, e art. 7º da 

Lei 4.320/1964; 

c) Observe a NBC T Estrutura Conceitual em seus itens 3.21 a 3.31 e itens 8.1 a 

8.64 que bem como a NBC TSP 16.6 (R1), na elaboração dos relatórios e 

demonstrativos contábeis que compõe a Prestação de Contas Anual; 

d) Informe na próxima Prestação de Contas Anual as providências legais adotadas 

para implementação do plano de amortização do déficit técnico atuarial do RPPS, 

em observância ao art. 40 da CF/88 bem como aos arts. 19 da Portaria MPS nº 

403/2008. 

3. Encaminhar ao Poder Legislativo do Município de João Neiva recomendação para 

que atente para projetos de lei orçamentária que contenham dispositivos que permitam a 

abertura de créditos ilimitados, ante a vedação constitucional contida no art. 167, inciso 

VII, da Constituição da República, à semelhança do conteúdo do art. 5º da sua Lei 

Orçamentária Anual, do Exercício de 2013 (Lei Municipal 2.545/2013);  

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:932CD-ADA37-02423



PARECER PRÉVIO TC-030/2017 
lb/lr 

  

4. Arquivar os presentes autos após trânsito em julgado. 

 

Composição  

Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sérgio 

Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio Almeida Pimentel e Domingos Augusto 

Taufner. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique 

Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial 

de Contas. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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