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EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011 

- 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM 

RESSALVA - 2) DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR. 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 

 

1  RELATÓRIO 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura 

Municipal de Linhares , exercício de 2011, de responsabilidade do Senhor 

Guerino Luiz Zanon. 
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A Prestação de Contas da Prefeitura de Linhares referente ao exercício de 2011 

foi encaminhada tempestivamente a este Tribunal em 27 de março de 2012, 

conforme ofício de fl. 01, conforme determina o art. 105 da Resolução TC 182/02, 

vigente à época. 

Em sua primeira manifestação no processo, a 5ª Secretaria de Controle Externo, 

fez juntar o Relatório Técnico Contábil RTC 339/2012 (fls. 1648/1713, vol. IX), 

onde aponta a existência de possíveis irregularidades merecedoras de 

esclarecimentos pelo gestor: 

 

3.1.1.1. Evidências de inconstitucionalidade dos incisos II ao V do artigo 5º 
da Lei Orçamentária Nº 3 019 de 18/01/11  

Base Normativa: Art. 167, incisos V e VII, da Constituição Federal/1988; art. 5º, 
§ 4º Lei Responsabilidade Fiscal

1
, e artigos 7º e 42 da Lei 4.320/1964. 

 

[...] 

Considerando que os incisos II ao V do artigo 5º da Lei Orçamentária Anual nº 
3.019/11 e alterações violaram a vedação contida no art. 167, V e VII da CF/88 
e art. 5º, § 4º da Lei Complementar 101/2000, quanto à autorização de dotação 
ilimitada ao Executivo e face às constatações relatadas, 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 185 da Resolução TC 
182/2002, visto que é vedado consignar em lei orçamentária créditos ilimitados. 

3.1.1.2.   Inobservância Constitucional na Abertura de Créditos Adicionais 

Base Normativa: Art. 167, inc. V e VII, da CF/1988; art. 5º, § 4º Lei 
Responsabilidade Fiscal

2
, e arts 7º e 42 da Lei 4.320/1964. 

3.2.1. Divergência entre o saldo do Balanço Financeiro e o Valor Apurado 
pelo TCE-ES  

Base Normativa: Arts. 85 e 103 da Lei Federal 4.320/1964  

3.2.2. Desequilíbrio entre as Interferências Financeiras Ativas e Passivas 

                                            
1 Art. 5

o
 O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 

orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 
... 

 § 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. (grifo nosso) 
 
2
 Art. 5

o
 O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 

orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 
... 
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. (grifo nosso) 
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Base normativa: arts. 93, 103, 104 da Lei 4320/64; art. 50, III da Lei 101/2000  

3.3.1 Divergência no saldo da conta Bens Imóveis  

Base Normativa: Art. 85, 93, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/64 e Artigo 127, inciso 
IX, da Resolução da Resolução TC 182/2002. 

3.3.2 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas de Ativo 
Realizável e Passivo Flutuante  

Base normativa: Lei 4 320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105 

3.4.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores e 
de terceiros 

Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da 
Constituição Federal/88 

3.4.2 Não recolhimento das contribuições patrimoniais ao RPPS 

Base normativa: art. 123, VIII, § 8º da Lei Municipal 2330/02 alterada pela Lei 
Municipal 2663/063. 

 

Ato contínuo, a 5ª SCE manifestou-se através da Instrução Técnica Inicial ITI 

841/2012 (fl. 1714), sugerindo a citação do responsável, senhor Guerino Luiz 

Zanon, nos termos do Relatório Técnico Contábil RTC 339/2012.  

Acolhendo a propositura da unidade técnica, promoveu-se a citação do senhor 

Guerino Luiz Zanon, por força da Decisão Monocrática Preliminar DECM 237/2012 

(fls. 1716/1717), que lhe concedeu o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para 

apresentar justificativas em face da indicação de irregularidades elencadas no 

relatório técnico contábil e instrução técnica inicial.  

Devidamente citado - Termo de Citação nº 1544/2012 (fl. 1718), o responsável 

apresentou tempestivas justificativas (fls. 1725/1855).  

Em sequência, a 5ª Secretaria de Controle Externo, mediante Instrução Contábil 

Conclusiva ICC 115/2013 (fls. 1858/1886), analisou a Prestação de Contas Anual 

em confronto com a manifestação do gestor, sendo os autos posteriormente 

encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC. 

                                            
3
 § 8º A responsabilidade pelo desconto, recolhimento ou repasse das contribuições previstas nos incisos I, II e III, será do 

dirigente máximo do órgão ou entidade em que o segurado estiver vinculado e ocorrerá em até dois dias úteis contados da 
data de pagamento do subsídio, da remuneração, do abono anual ou da decisão judicial ou administrativa. 
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De sua vez, o NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4238/2013 (fls. 

1888/1900) opinando pela emissão de Parecer Prévio recomendando a rejeição 

das contas, e sugerindo determinações ao atual gestor da Prefeitura Municipal de 

Linhares. 

Em seguida, os autos foram então encaminhados ao Ministério Público de Contas 

que emitiu o Parecer PPJC 2782/2013 (fls. 1903/1095), em consonância com a 

manifestação da área técnica. 

Na sessão plenária do dia dezessete de dezembro de 2013 foi produzida 

sustentação oral pelo patrono do senhor Guerino Luiz Zanon (procurações às fls. 

1923/1925), cujas notas taquigráficas foram juntadas aos autos às fls. 1913/1917. 

A análise técnica da sustentação oral foi procedida pelo Núcleo de Estudos 

Técnicos e Análises Conclusivas – NEC na Manifestação Técnica de Defesa 

MTD 7/2014, vista às fls. 1982/1938, que conclui corroborando os termos da 

Instrução Técnica Conclusiva ITC 4238/2013, recomendando a rejeição das 

contas apresentadas. 

Às folhas 1940, o Ministério Público Especial de Contas reitera seu 

posicionamento no Parecer PPJC 2782/2013, acrescendo o seguinte: 

 

“O Ministério Público de Contas reitera, in totum, os fundamentos do parecer de 

fls. 1903/1905, pugnando, ainda, por representar à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e ao Ministério Público Federal para adoção das medidas 

cabíveis em face da ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias 

retidas dos servidores.” 

 

É o relatório. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO 

 

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se 

devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis 

que observados todos os trâmites legais e regimentais. 

Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as 

manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se 

desnecessárias maiores considerações. 

Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada 

na Instrução Técnica Conclusiva ITC 4238/2013 e MTD 7/2014 (baseada na 

Instrução Contábil Conclusiva ICC 115/2013), nos seguintes termos: 

 

2.1 Análise das supostas irregularidades elencadas no Relatório Técnico 

Contábil RTC 339/2012 conforme Instrução Contábil Conclusiva ICC 115/2012 

II.1. Evidências de inconstitucionalidade dos incisos II ao V do artigo 5º da Lei 
Orçamentária Nº 3 019 de 18/01/11.  

Base Normativa: Art. 167, incisos V e VII, da Constituição Federal/1988; art. 5º, § 4º 
Lei Responsabilidade Fiscal, e artigos 7º e 42 da Lei 4.320/1964. 

Constatou-se na LOA que não foram observadas as determinações da Constituição 
Federal para consignação de recursos adicionais provenientes de Superávit Financeiro 
e Excesso de Arrecadação (incisos II ao V do artigo 5º da Lei Orçamentária Anual nº 
3019/11). 

Justificativa (fls. 1726): a defesa encaminhou a seguinte justificativa: 

“O Governo do Estado do Espírito Santo aprovou a Lei 9.400 que estima a 
receita e fixa a despesa para o exercício de 2010, e em seu Art. 6º e Incisos I, II, 
II e IV tem o mesmo texto apresentado pela lei do orçamento da Prefeitura 
Municipal de Linhares, vale ainda ressaltar que de acordo com o parecer prévio 
TC-063/2011 os conselheiros do tribunal de contas do Espírito Santo aprovaram 
a prestação de contas, inclusive com o referido artigo, não fazendo qualquer 
menção sobre a sua inconstitucionalidade. Ainda nas folhas 10.836 e 10.837 
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processo 2691/2011 a equipe técnica aponta um déficit orçamentário que foi 
amparado por superávit financeiro apurado em exercício anterior, nota-se ainda 
que não há menção sobre limites a serem aplicados a essa fonte de recurso. 

O município de Linhares, conforme apurado, efetuou abertura de créditos 
adicionais no valor de R$ 86.169.944,98 (oitenta e seis milhões, cento e 
sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito 
centavos), sendo que a lei lhe autorizava o total de R$ 97.027.737,50 (noventa e 
sete milhões, vinte e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos), ou seja, o município ficou abaixo do limite estabelecido por lei. Anexo 
I.” 

Análise Técnica: Primeiramente, ressalta-se que a Prestação de Contas Anual do 
Exercício 2010 (Processo TC 1675/2011) foi considerada regular pelo Plenário deste 
TCEES, por meio do Parecer Prévio TC-23/2012, de 15/05/2012, que indicou ao Poder 
Legislativo Municipal a sua aprovação, com recomendações, entre elas, que “nos 
próximos exercícios, o município deixe de incluir na Lei Orçamentária Anual, cuja 
iniciativa é do Prefeito Municipal, a consignação de autorização com dotação ilimitada, 
em observância à vedação contida no art. 167, VII da Constituição Federal e art. 5º, § 
4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000.” 

Constata-se que inicialmente a LOA (Lei 3.019/11) autorizou a abertura de créditos 
adicionais suplementares até o limite de 5% do total da despesa fixada utilizando 
recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme o artigo 43, 
§ 1º, III da Lei Federal nº. 4320/643; não fixou, no entanto, limite para utilização de 
recursos provenientes de excesso de arrecadação, superávit financeiro, etc... A LOA 
foi alterada pela Lei 3.110/11, de 29/9/2011, passando a autorizar a partir de então a 
abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 25% do total da despesa 
fixada utilizando como fonte de recursos a definida no Art. 43, § 1º da Lei Federal nº 
4.320/644, passando a abranger, portanto, na limitação de até 25% do total da 
despesa fixada, os recursos provenientes de superávit financeiro do exercício anterior, 
excesso de arrecadação, anulação de dotação e operações de crédito autorizadas. 

Conforme análise realizada, o município procedeu à abertura de créditos adicionais na 
forma discriminada abaixo: 

Total Despesa Fixada pela LOA (Lei 3.019/11) R$ 
388.110.950,00 

% s/ Desp.  
Fixada  

Total Créd. Adic. Suplem. Autor. na LOA (Art. 5º) 
Lei 3.019/11 original  

R$ 19.405.547,50 
5,00%  

Total Créd. Adic. Suplem. Abertos c/ Anul. 
Autorizado na Lei 3.019/11  

R$ 17.142.000,73  
4,42% 

Total Créd. Adic. Suplem. Abertos c/ Superávit 
sem autor. legal  

R$ 4.500.000,00  1,16%  

Total Créd. Adic. Suplem. Autor. LOA Atual. 
(3.019/11 alt. p. Lei 3.110,29/9/11)  

R$ 97.027.737,50  
 

25,00%  

Total Créd. Adic. Suplem. Abertos com c/ Anul. 
Autor. Lei 3.019/11 atualizada  

R$ 61.437.651,25  15,83%  

Total Créd. Adic. Suplem. Abertos c/ Exc. de 
Arrec. Autor. Lei 3.019/11 atualizada  

R$ 551.293,00  0,14%  

Remanejamento, Transposição ou Transferência 
abertos sem autorização lega  

R$ 549.000,00  0,14%  

Total de Créditos Adicionais Especiais Abertos 
(Lei 3.075/11)  

R$ 280.000,00  
 

 

Total de Créditos Adicionais Abertos  

 
R$ 84.459.944,98  
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Fonte: Leis 3.019, 3.075 e 3.110/11 (fls. 341-344 e 347), Listagem de Créditos 
Adicionais (fls. 306-340), Decreto 1060/11 (fl. 458). 

Verifica-se que entre janeiro e setembro/2011, o município abriu créditos adicionais 
com recursos provenientes de superávit financeiro do exercício anterior no montante 
de R$4.500.000,00, correspondendo a 1,16% da despesa inicialmente fixada, de 
forma irregular, uma vez que não foram observadas as determinações da Constituição 
Federal para consignação de recursos adicionais provenientes de Superávit Financeiro 
e Excesso de Arrecadação. 

Observa-se ainda, que indicando como lei autorizativa a LOA, houve transposição 
(R$549.000,00), mediante a realocação dos remanescentes orçamentários do 
programa de trabalho 0011 – Manutenção e revitalização do ensino superior, 
repriorizado para o programa 0803 – Obras e Intervenções na Cidade, e também, 
incluído do montante acima, transferência (R$ 249.000,00) de dotação da categoria 
econômica de despesa corrente para a categoria econômica de despesa de capital; 
nos dois casos, da função 12 – Educação para a função 15 – Urbanismo, conforme 
demonstração abaixo: 

 

21 FACELI  

Cat Econ. 
Desp.  

Grupo de 
Desp.  

Função  Subfunção  Programas  Valor (R$)  

3 - Corrente  3-Outras 
Desp.Correntes  

12  364  11 140.000,00  

3 - Corrente  3-Outras 
Desp.Correntes  

12 364  11 90.000,00  

3 - Corrente  3-Outras 
Desp.Correntes  

12 364  11 19.000,00  

4 - Capital  4-Investimentos  12 364  11 300.000,00  

Total:  549.000,00  

Foram anulados da FACELI, da Função 12 – Educação: R$ 300.000,00 de Despesas de 
Capital e R$ 249.000,00 de Despesas Correntes, totalizando R$ 549.000,00 do Programa 
0011 – Manutenção e revitalização do ensino superior.  

 

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  

Cat Econ. 
Desp.  

Grupo de 
Desp.  

Função  Subfunção  Programas  Valor (R$)  

4 - Capital  4-Investimentos  15 451 803 549.000,00  
 

Total:  549.000,00  

Foram suplementados com a fonte: Anulação de Outra UG, o montante de R$ 
549.000,00, em Despesas de Capital, no programa 0803 – Obras e Intervenções na 
Cidade, na função 15 - Urbanismo..  

Fonte: Decreto nº 1060/2011, fl. 458. 

Tanto a realocação de dotações de um programa para outro (TRANSPOSIÇÃO), 
quanto de uma categoria econômica de despesa para outra (TRANSFERÊNCIA) faz-
se necessária prévia autorização legislativa, ou seja, Lei Específica5, visto que o § 8º, 
do art. 165, da CF/1988, determina que na LOA não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a 
autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de 
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 
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Sendo assim, levando-se em consideração que o município alterou sua LOA através 
da Lei 3.110/11, regulamentando a partir da vigência da mesma, o limite de abertura 
de créditos adicionais suplementares utilizando como fonte de recursos a definida no 
Art. 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64; que apesar das impropriedades, os limites de 
abertura de créditos adicionais fixados foram respeitados, uma vez que ao final do 
exercício totalizaram 21,55% do total da despesa inicialmente fixada, e que o 
montante de transposição e transferência alcançou um percentual de apenas 0,14% 
sobre a despesa inicialmente fixada, sugere-se considerar REGULAR o presente item, 
ressalvando que a recomendação efetuada pelo Parecer Prévio TC-23/2012 deve ser 
atendida pelo município, devendo esta matéria ser acompanhada na próxima PCA 
(2012), e ainda RECOMENDAR que a partir os próximos exercícios, por ocasião da 
formulação da LOA seja observado também o Art. 165, § 8º da Constituição 
Federal/1988. 

 

A questão trazida pela auditoria envolve inobservância da Lei Orçamentária Nº 

3.019/2011, nos seus incisos II ao V do artigo 5º, ao artigo art. 167, incisos V e VII, 

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

artigos 7º e 42 da Lei 4.320/1964: 

CRB/88: 

Art. 167. São vedados:  
[...] 
      V -  a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e 
sem indicação dos recursos correspondentes;  
[...] 
      VII -  a concessão ou utilização de créditos ilimitados;  

 

Lei 4.320/1964: 

Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:  

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do 
artigo 43;  

II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação 
da receita, para atender a insuficiências de caixa.  

§ 1º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder 
Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura.  

§ 2º O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente 
se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder 
Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no 
exercício.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11669161/art-7-da-lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11669128/art-7-inc-i-da-lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11669083/art-7-inc-ii-da-lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11669044/art-7-1-da-lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11668998/art-7-2-da-lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
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§ 3º A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de 
crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento. 

LRF – LC 101/2000: 

Art. 5
o
 O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano 

plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

[...] 

§ 4
o
 É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com 

dotação ilimitada. 

Lei Orçamentária Nº 3.019/2011, incisos II ao V do artigo 5º (fls.341/343), alterada 

pela Lei 3.110/2011 (fl. 347): 

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares: 

I - Até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o total da despesa fixada nesta 
Lei, para reforço de dotações orçamentárias consignadas, utilizando como fonte de recursos 
a definida parágrafo 1º do art. 43

4
 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.  

II – A conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, parágrafo 1º, 
inciso II e parágrafos 3º e 4º

5
 da Lei Federal nº 4.320/1964 de 17/03/1964. 

III – A de superávit financeiro em balanço patrimonial do exercício de 2010, nos termos do 
art. 43, parágrafo 1º, inciso I e parágrafo 2º da Lei Federal nº. 4.320 de 17/03/1964. 

IV - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com: 

a) amortização e encargos da dívida pública; 

b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação 
de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido o mesmo valor 
aprovado para cada Poder; 

V - por anulação da reserva de contingência até o seu total, para utilizar como fonte de 
recursos para abertura de créditos suplementares.  

                                            
4 Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a 

despesa e será precedida de exposição justificativa.    

 § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:  

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;  
II - os provenientes de excesso de arrecadação;  
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;  
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realiza- 
 

5 L. 4320/64  

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a 
despesa e será precedida de exposição justificativa 
[...] 
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a 
mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.  
§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a a importância dos 
créditos extraordinários abertos no exercício. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11668951/art-7-3-da-lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
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Constatou a área técnica inobservância à Constituição Federal/88, do art. 5º da Lei 

Orçamentária Anual n.º 3019/2011, alterada pela Lei 3.110/2011, vez que este 

excepciona as dotações provenientes das fontes elencadas nos seus incisos II ao 

V do limite de 25% sobre o total da despesa fixada, estabelecido no inciso I do 

mesmo artigo, implicando em previsão de concessão ou utilização de créditos 

ilimitados.  

Como se observa, existe uma incoerência no próprio texto da lei, qual seja: 

enquanto o inciso I do art. 5º da LOA limita em 25% da despesa fixada o reforço 

de dotações orçamentárias utilizando como fonte de recursos as definidas no 

parágrafo 1º do art. 436 da Lei Federal nº 4.320/64, o inciso II do art. 5º exclui da 

limitação legal os provenientes de excesso de arrecadação (inc. II do §1º do art. 43 

da L. 4320/64).  

Da mesma forma o inciso III do art. 5º da LOA pretende excluir do limite legal os 

provenientes de superávit financeiro em balanço patrimonial do exercício de 2010, 

enquanto que o inciso I do mesmo artigo inclui esta opção para abertura de 

créditos suplementares no limite de 25%.  

No que se refere aos incisos IV e V do ar. 5º da LOA, estes claramente confrontam 

o determinado art. 167 inc. VII, da CRB/88 quando preveem exceção ao limitador 

de 25% para abertura de créditos suplementares no caso de despesa com 

amortização, com encargos da dívida pública, com despesa com pessoal e 

encargos sociais, e também anulação de reserva de contingência como fonte de 

                                            
6 Art. 43. [...]   

 § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:  

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;  
II - os provenientes de excesso de arrecadação;  
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados 
em Lei;  
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo 
realiza- 
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recursos. Impõe-se que este conflitante duplo comando não seja repisado em 

futuras leis orçamentárias do município.  

De toda sorte, conforme registra a auditoria “os limites de abertura de créditos 

adicionais fixados foram respeitados, uma vez que ao final do exercício totalizaram 

21,55% do total da despesa inicialmente fixada, e que o montante de transposição 

e transferência alcançou um percentual de apenas 0,14% sobre a despesa 

inicialmente fixada.”. 

Registra-se, ainda, que no processo TC 1675/2011, referente à Prestação de 

Contas Anual de 2010 deste município, foi analisada a mesma irregularidade na 

LOA de 2010, culminando no Parecer Prévio PPREV 23/2012, de 15 de maio de 

2012, pela aprovação das contas com recomendação, dentre outras, para que nos 

próximos exercícios, a administração municipal “deixe de incluir na Lei 

Orçamentária Anual, cuja iniciativa é do Prefeito Municipal, a consignação de 

autorização com dotação ilimitada, em observância à vedação contida no art. 167, 

VII da Constituição Federal e art. 5º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 

Complementar 101/2000.”. 

Tendo em vista que apesar de dispor na lei orçamentária a previsão 

inconstitucional e ilegal para dotação de créditos suplementares ilimitados, esses 

ficaram adstritos ao limite de 25% previstos na LOA para o exercício de 2011, 

restando, desta feita, determinação ao atual gestor para 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. 

II.2. Abertura de Créditos Adicionais Suplementares acima do limite autorizado 
pela LOA 

Base Normativa: Art. 167, inc. V e VII, da CF/1988; art. 5º, § 4º Lei Responsabilidade 
Fiscal, e arts 7º e 42 da Lei 4.320/1964. 

Considerando que não foram observadas as determinações da Constituição Federal 
para consignação de recursos adicionais provenientes de Superávit Financeiro e 
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Excesso de Arrecadação (incisos II ao V do artigo 5º da Lei Orçamentária Anual nº 
3019/11), entendeu-se que a abertura de créditos adicionais baseados nestas fontes 
foi irregular. 

Justificativa (fls. 1.727): A defesa se manifestou conforme segue: 

“Com relação ao item apontado vale ressaltar o descrito no item anterior, bem 
como que o excesso de arrecadação utilizado para abertura de créditos 
adicionais representa apenas 2,23% do excesso apurado no exercício. 
Lembrando ainda que a soma dos créditos adicionais efetuados não atingiu o 
limite estabelecido pela LOA, que foi de 25%.” 

Análise Técnica: Levando-se em consideração a análise do item anterior, bem como 
as ressalva e recomendação realizadas no mesmo, que o município alterou sua LOA 
através da Lei 3.110/11, regulamentando a partir da vigência da mesma, o limite de 
abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como fonte de recursos a 
definida no Art. 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64; e que, os limites de abertura de 
créditos adicionais fixados dentro do exercício foram respeitados, sugere-se afastar o 
presente indicativo de irregularidade. Item Regular. 

Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica Conclusiva ITC 

4238/2013 pela regularidade deste item. 

II.3. Divergência entre o saldo do Balanço Financeiro e o Valor Apurado pelo 
TCEES 

Base Normativa: Arts. 85 e 103 da Lei Federal 4.320/1964 

Com base no Balanço Financeiro (Anexo XIII, fls. 25-30), apurou-se as 
Disponibilidades em 31/12/2011, no valor de R$ 112.607.739,25. Entretanto, o saldo 
evidenciado nesse anexo foi de R$ 112.610.445,62, perfazendo uma divergência de 
R$ 2.706,37. Observou-se no Anexo XVII (fls. 211-214) uma encampação de mesmo 
valor que não foi contabilizada no Balanço Financeiro. 

Justificativa (fls. 1.727): Alegou a defesa que “ao se efetuar o encerramento do 
exercício o demonstrativo não classificou corretamente o valor de R$ 2.706,37. Sendo 
assim, estamos reenviando o Anexo XIII — Balanço Financeiro com os valores 
corrigidos.” 

Análise Técnica: Constata-se Anexo XIII – Balanço Financeiro retificado às fls. 1730-
1735, cuja conta 211110103000 – Restos a Pagar não Processados Diversos, é 
apresentada no valor de R$ 24.269.573,56, maior em R$ 2.706,37, do apresentado às 
fls. 25, no entanto, o Saldo para o Exercício Seguinte não foi alterado. Item Regular. 

Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica Conclusiva ITC 

4238/2013 pela regularidade deste item. 

 

II.4. Desequilíbrio Entre as Interferências Financeiras Ativas e Passivas 

Base normativa: arts. 93, 103, 104 da Lei 4320/64; art. 50, III da Lei 101/2000 
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Constatou-se desequilíbrio entre o total das interferências ativas e passivas 
influenciando no resultado financeiro e patrimonial evidenciado, conforme 
detalhamento: 

Demonstrativo  Interferências Ativas  Interferências 
Passivas  

Diferença  

Balanço Financeiro - 
Anexo XIII (fls. 25-30)  

81.566.401,46  82.074.337,29  507.935,83  

Balancete de Verificação 
(fls. 567-590)  

80.581.950,98  81.089.886,81  507.935,83  

Justificativa (fls. 1727): Manifestou-se a defesa como segue: 

“Com relação as interferências esse desequilíbrio entre o total acontece em 
virtude de classificação efetuada pelo SAAE- Serviço autônomo de Água e 
Esgoto e o IPASLI — Instituto de previdência dos servidores de Linhares. Vale 
ressaltar que tal fato foi demonstrado e evidenciado em notas explicativas, 
página 18 (com anexo), apresentados em conjunto com a PCA 2011, cuja cópia 
segue novamente em anexo II.” 

Análise Técnica: Conforme fls. 1758, o SAAE repassou ao IPASLI a quantia de R$ 
507.935,83 a título de repasse para cobertura de déficit previdenciário, no entanto, o 
IPASLI classificou esse repasse como Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 
(472102901000), o que causou a divergência quando da consolidação dos 
demonstrativos do município, bem como influenciou nos resultados financeiro e 
patrimonial do exercício. Porém, como a impropriedade contábil ocorreu no IPASLI, 
sugere-se afastar o presente indicativo de irregularidade nesta Prestação de Contas 
Anual. Item Regular. 

Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica Conclusiva ITC 

4238/2013 pela regularidade deste item. 

II.5. Divergência no saldo da conta Bens Imóveis 

Base Normativa: Art. 85, 93, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/64 e Artigo 127, inciso IX, 
da Resolução da Resolução TC 182/2002 

Constatou-se divergência no valor de R$ 474.859,62, na conta Bens Imóveis: 

Bens Imóveis  R$  

Saldo Exercício Anterior 108.231.965,24  

(+) Aquisições no Exercício 4.491.919,97  

(+) Incorporação de Bens Imóveis (V.I.E)  12.838.794,63  

(=) Saldo para o Exercício Seguinte, apurado pelo 
TCEES  

125.562.679,84  

(Saldo Balanço Patrimonial/2011 - fls. 14-17)  126.037.539,46 

Divergência  (474.859,62)  

Justificativa (fls. 1727-): A defesa encaminhou a seguinte justificativa: 

Imputação de multa individual ao senhor Javan de Oliveira Silva – Prefeito com 
amparo no artigo 62  e na forma do artigo 96, inciso II , da Lei Complementar 
Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação 
aplicável à época dos fatos apurados Grupo Almoxarifado a Conta 
124590000000 — Outros Valores no montante de R$ 51,68 do Serviço 
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Autônomo de Água e Esgoto — SAAE, não está sendo evidenciado no Relatório 
Técnico Contábil, distorcendo assim a soma do grupo.” 

Análise Técnica: Conforme se verifica às fls. 1760, Nota de Liquidação nº 1489/2011, 
o valor referia-se a Incorporação de Bens Imóveis, e foi lançado em outras 
incorporações de Bens Móveis. Confrontando o Anexo XV – Demonstração das 
Variações Patrimoniais (fls. 19-20) e o mesmo anexo retificado (fls. 1740-1741), 
constata-se que foi realizada a correção e que o resultado patrimonial do exercício não 
sofreu alteração. Item Regular. 

Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica Conclusiva ITC 

4238/2013 pela regularidade deste item. 

II.6. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas de ativo realizável 
e passivo flutuante 

Base normativa: Lei 4 320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105 

Constatou-se da análise do Anexo XVII (fls. 211-220) que as contas abaixo elencadas, 
ficaram sem movimentação no saldo durante o exercício de 2011, conforme o caso, se 
perpetuando no balanço patrimonial, gerando acúmulo de saldo. 

Demonstrativo de Contas com Acumulo de Saldo     R$ 

CÓDIGO  CONTA  SALDO 
ANTERIOR  

SALDO 
ATUAL  

212110100001  RPPS  1.594.619,05  1.312.963,71  

212110200003  INSS  2.094.618,33  2.131.856,11  

212110400999  Devolução Valores 
Diversos  

8.109,45  14.030,18  

212110700001  Pensão Alimentícia  8.778,98  8.778,98  

212110800999  Vale Transporte  119.527,33  133.500,43  

212119900046  Desc. Seguro Executivo  17.239,39  32.152,12  

212119900050  Desc. SINDSAUDE  4.094,54  4.094,54  

212119900055  Desc. CAPEMI  26.648,85  25.203,63 

212119900056 Plano de Saúde Rio Doce  128.770,10  139.126,14 

212119900061  Desc. Cons. BB  28.534,31  52.290,86  

212119900062  Desc. Cons. HSBC  2.539,29  2.539,29  

212119900063 Desc. Cons. Paraná Bco  1.213,05  1.213,05 

212119900077  Desc. Prestação de 
contas  

7.596,08  12.226,71  

212119900080  Desc. IPAJM  822,22  2021,01 

212370100002  
 

Depósito de Terceiros - 
IPASLI  

421,89  421,89  

 

Justificativa (fls. 1727-1728): A defesa se manifestou conforme segue 

“As contas 212110400999 — Devolução Valores Diversos e 212370100002 
— Depósitos de Terceiros — IPASLI são contas do IPASLI — Instituto de 
Previdência dos Servidores de Linhares não sendo possível identificar a não 
movimentação das respectivas contas pelo poder executivo.  
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As contas abaixo mencionadas, tiveram movimentação no exercício e conforme 
nota explicativa são saldos dos descontos efetuados no mês de dezembro, cujo 
pagamento se efetua no inicio de janeiro do seguinte ano. Para comprovar o 
mencionado segue em anexo IV, razão das referidas contas. 

A conta 212119900080 — Desc. IPAJM Razão Anexo IV 
A conta 212119900063 — Desc. Cons. Paraná Bco Razão Anexo IV 
A conta 212119900061 — Desc. Consig. BB Razão Anexo IV 
A conta 212110700001 — Pensão Alimentícia 

Esta conta apresenta saldo em virtude de existirem em tesouraria valores a 
serem pagos a pensionistas que não foi possível o contato e ainda não se 
procurou a prefeitura para receber estes valores, vale ressaltar que a 
Procuradoria já foi acionada para parecer quanto atitude a ser tomada. 

As contas abaixo apresentam movimentação no período e serão novamente 
analisadas verificando se os saldos existentes não são realmente devidos. 

Vale ressaltar que estão sendo criteriosamente conciliadas no período de 2012. 
Essa movimentação pode ser verificada no Balanço Financeiro do Exercício de 
2011. 

A conta 212110100001 — RPPS 
A conta 212110200003 — INSS 
A conta 212110800999 — Vale transporte 
A conta 212119900046 — Desc. Seguro Executivo 
A conta 212119900050 — Desc. SINDISAUDE 
A conta 212119900055 — Desc. CAPEM! 
A conta 212119900056 — Plano de Saúde Rio Doce 
A conta 212119900062 — Desc. Consig. HSBC 
A conta 212119900077 — Desc. Prestação de Contas” 

Análise Técnica: Relativamente às contas 212110400999 — Devolução Valores 
Diversos e 212370100002 — Depósitos de Terceiros, referem-se ao IPASLI, e foram 
tratados na PCA/2011 e considerado irregular (Processo TC nº 2013/2012, ITC 
2452/2013), ainda pendente de julgamento. Relativamente aos demais saldos 
questionados, as justificativas e os documentos encaminhados (fls. 1762-1784) não 
foram suficientes para esclarecer a acumulação e/ou não movimentação dos mesmos, 
conforme o caso. Item Irregular. 

Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica Conclusiva ITC 

4238/2013 pela irregularidade deste item. 

II.7. Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores e de 
terceiros 

Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da 
Constituição Federal/88 

Da análise do Anexo XVII (fls. 211-220), constatou-se que as contas que evidenciam 
os valores retidos dos servidores a título de contribuições ao INSS apresentam 
indícios de falta de conciliação, causando prejuízo à arrecadação das referidas 
contribuições à autarquia federal. 
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Considerando o prazo de recolhimento que é dado pelas leis referenciadas, poder-se-
ia admitir apenas a pendência do pagamento de saldo referente ao mês de dez/10 na 
data de encerramento do exercício, o que equivale ao percentual aproximado de 
8,33% das inscrições. 

Entretanto, de acordo com o detalhamento abaixo, a conta de consignação de INSS 
dos servidores da Prefeitura Municipal de Linhares possui saldo final equivalente a 
128% das retenções de 2011. Ou seja, não foram recolhidos à autarquia federal, 
valores de INSS retidos dos servidores num total equivalente a 1 ano de retenções 
acrescido de 28%. 

Consignação INSS PML 212110200003  
R$ 

Rubricas  Saldo inicial  Inscrições  Baixas  Saldo final  

INSS 
servidores  

2.094.618,33  1.668.409,69  1.631.172,01  2.131.856,01  

% em relação às inscrições  128%  

 

Justificativa (fls. 1729): A defesa manifestou-se conforme abaixo: 

“Conforme demonstrado em anexo V, todos os recolhimento foram efetuados ao 
INSS, pois não seria possível a obtenção da CND Previdenciária, caso estes 
débitos não fossem quitados. Segue ainda em anexo relatório da receita federal 
aonde consta que todos os débitos declarados em GFIP estão quitados. O que 
não procede afirmar que não houve recolhimento ao referido órgão. Com 
relação ao saldo da conta verifica-se que estes saldos provém de exercícios 
anteriores e como afirmado anteriormente estão sendo analisadas, no exercício 
de 2012, alvo de verificação quanto a sua origem.” 

Análise Técnica: Conforme o Balancete do exercício 2012 (ANEXO I), verifica-se que 
no exercício 2012 a referida conta permanece apresentando saldo em 31/12/12 no 
montante de R$ 2.071.102,94, correspondendo a 140,80% do total inscrito no 
exercício de 2012, sem apresentação quanto à sua origem em Nota Explicativa ou 
afins. Dessa forma entende-se que não foi realizada a verificação conforme alegado 
na defesa supra. 

De acordo o SISAUD, Balancete de Verificação referente ao mês de Dezembro/2011 
(ANEXO II), o montante inscrito em dezembro/2011 e aceitável na data de 
encerramento do exercício era de apenas R$ 255.690,32, no entanto, o saldo 
apresentado é 8,33 vezes maior que o aceitável e a defesa não apresentou 
justificativas suficientes para esclarecer a origem do saldo questionado. Sendo assim, 
considera-se Irregular o presente item. 

Ressalta-se que sobre o assunto, tramita neste Tribunal o processo TC nº 3208/2012 
– Representação, formulada pelo Ministério Público Especial de Contas, visando 
apurar a possibilidade de ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios 
para contratação da empresa URBIS (Instituto de Gestão Pública) com objetivo de 
prestar serviços de levantamentos de créditos dos municípios junto à União com o 
PASEP e o INSS, bem como nas respectivas execuções contratuais, cujo o Voto 
862/2012 registra que foram lavrados pela Receita Federal, os autos de infração 
37.328.157-9 e 50.000.636-9 do município de Linhares, por ter o fisco considerado 
indevidas as compensações levada a efeito pela URBIS. 
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A irregularidade neste item refere-se à permanência de saldo na conta de 

Consignação ao INSS (PML 212110200003), na data 31/12/2011 

(R$2.131.856,01), de valor muito próximo ao final do exercício de 2010 (R$ 

2.094.618,33), indicando valores retidos dos servidores e de terceiros não 

recolhidos ao órgão previdenciário federal. 

O gestor afirma que estes saldos derivam de exercícios anteriores e que sua 

origem está sendo analisada no exercício de 2012. Alega ainda que no exercício 

de 2011 foram recolhidos ao INSS todos os valores retidos, e que obteve a 

Certidão Negativa de Débito- CND - Previdenciária. 

Procede a alegação de que o saldo na conta 212110200003, na ordem de dois 

milhões de reais, advém de outros exercícios. Ao final do exercício de 2007, o 

saldo nesta rubrica era de R$2.376.387,63; na prestação de contas de 2008 este 

saldo era de R$ 1.986.630,44 (TC 2019/2009, fls.237); em 2009 (TC 2696/2010, 

fls. 213) de R$2.172.595,58; por fim, na  Prestação de Contas Anual de 2010 (TC 

1675/2011) demonstrou-se que o acúmulo foi de R$ 2.094.618,33 

Contudo, não se pode esquecer que a conta referente à retenção de servidores e 

de terceiros é específica, e qualquer saldo que permaneça nesta conta, a princípio, 

refere-se ao não recolhimento à Previdência do valor ali inscrito.  

Apesar da proximidade de valores das inscrições e baixas em 2011, não se 

comprova nos autos que os valores recolhidos ao INSS no exercício em análise 

referem-se ao mesmo ou de valores retidos de exercícios passados. 

Consta do Anexo V da manifestação do gestor (fls.1786) certidão positiva com 

efeitos de negativa de débitos, relativa às contribuições previdenciárias e às de 

terceiros, do Ministério da Fazenda, válida até 10.06.2013, indicando a existência 

de débitos do Município frente ao órgão previdenciário. O relatório conclusivo do 

exercício de 2011, encaminhado com a Prestação de Contas Anual, registra 

inscrição na dívida fundada do Município pelo parcelamento de débito com o INSS 
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no valor de R$14.844.388,39 (fl.09), possível justificativa para a natureza da 

certidão emitida. Contudo, não há como afirmar se o saldo na conta 

212110200003 é parte do parcelamento junto ao INSS. 

A equipe de auditoria entende como grave a irregularidade na manutenção deste 

relevante saldo na conta em análise. A Prestação de Contas é documento contábil, 

reflexo da saúde da Administração Pública. Foi ela assinada por contador 

competente, valendo-se ainda de assessoria contábil (E&L Produções de Software 

LTDA.), e nem por isso intentou-se esclarecer, por longo período, a evidência de 

saldo de elevado valor na conta de Consignação ao INSS.  

O registro feito na conta de Consignação INSS PML 212110200003 é válido e 

evidencia um  alto valor a recolher ao INSS. Assim, enquanto não for esclarecida a 

procedência deste saldo e confirmada impropriedade na contabilidade, através de 

acertos feitos através de procedimentos técnico-contábeis de estornos e 

retificações de lançamentos contábeis, o gestor responsabiliza-se pelo valor 

registrado. 

Assim, acompanho o entendimento da área técnica por manter a irregularidade.  

II.8. Não recolhimento das contribuições patronais ao RPPS 

Base normativa: art. 123, VIII, § 8º da Lei Municipal 2330/02 alterada pela Lei 
Municipal 2663/06.11. 

Em análise ao balancete da despesa por elemento de despesa (fls. 461-477), 
constatou-se que a conta que evidencia as obrigações patronais devidas ao RPPS 
apresenta indícios de falta de arrecadação. 

Considerando o prazo de recolhimento regrado pelo art. 123 da lei 2.330/02, poder-se-
ia admitir que apenas o mês de dezembro encontra-se, na data de encerramento do 
exercício, pendente de pagamento, o que equivale ao percentual aproximado de 
8,33% da despesa liquidada no exercício. 

Entretanto, de acordo com o detalhamento abaixo, 24,74% da despesa com 
obrigações patronais liquidadas no exercício 2011 ficaram pendentes de pagamento. 

 

Descrição  Despesa 
Liquidada  

Despesa Paga  Despesa 
Liquidada a pagar  

 Obrigações Patronais  R$ 13.012.713,78  R$ R$ 3.218.890,90  
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 - Oper. Intra-
orçamentárias  

9.793.822,88  

Percentual de Obrigações Patronais a Pg em relação ao Total 
Empenhado:  

24,74%  

Justificativa (fls. 1729): A defesa se justificou conforme abaixo: 

“Conforme demonstrado em anexo VI, todos os recolhimentos foram efetuados 
ao INSS, pois não seria possível a obtenção da CRP Previdenciária, caso estes 
débitos não fossem quitados. O que não procede afirmar que não houve 
recolhimento ao referido órgão. Com relação ao saldo da conta verifica-se que 
estes saldos provêm de exercícios anteriores e estão sendo, no exercício de 
2012, alvo de verificação quanto a sua origem.”                                    

Análise Técnica: Primeiramente, esclareço que o questionamento referiu-se à 
ausência de recolhimento das contribuições patronais ao RPPS, ou seja, ao IPASLI, e 
não ao INSS. 

De acordo o SISAUD, Balancete de Verificação referente ao mês de 
Dezembro/201112 (ANEXO III), o montante inscrito em dezembro/2011 e aceitável na 
data de encerramento do exercício era de apenas R$ 1.691.989,00, no entanto, o 
saldo apresentado é 1,90 vezes maior que o aceitável e o defendente não apresentou 
justificativas suficientes para esclarecer a origem do saldo questionado, ou a 
comprovação de seu recolhimento. Sendo assim, considera-se Irregular o presente 
item. 

Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica Conclusiva ITC 

4238/2013 e o MPEC pela irregularidade deste item. 

1.2  Análise dos Demonstrativos Contábeis 

Extrai-se do Relatório Técnico Contábil RTC 339/2012 (fls. 1648/1713) 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

Despesa Fixada R$ 
393.162.243,00 

Despesa Executada R$ 
386.868.287,19 

Economia Orçamentária R$ 6.293.955,81 

BALANÇO FINANCEIRO (fls. 1734) 

Saldo financeiro disponível do exercício anterior R$ 79.308.989,21 

Saldo financeiro disponível apurado para exercício seguinte R$ 
112.610.445,62 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO 

Financeiro R$ 
115.406.919,30 

Financeiro R$ 39.895.412,57 

Permanente R$ 
315.361.623,95 

Permanente         R$ 
244.324.612,05 

    

ATIVO TOTAL  R$ PASSIVO R$ 284.220.024,62 
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430.768.543,25 TOTAL 

Ativo Real Líquido R$ 
146.548.518,63 

Superávit Financeiro R$ 75.511.506,73 

Ressalta-se que a equipe técnica verificou divergência no saldo financeiro disponível 
apurado para exercício seguinte, do Balanço Orçamentário, conforme item 3.2 do RTC 
339/2012. Ocorre que, após apresentação das justificativas, o item foi considerado 
regular, conforme item II.3 da ICC 115/2013, na forma das razões dispostas à fl. 1864, 
acima reproduzidas. 

Também foi constatada divergência no ativo permanente, do Balanço Patrimonial, em 
razão de diferença havida na apuração da conta Bens Imóveis, o que foi esclarecido 
na forma das justificativas de fl. 1727 e considerado regular conforme item II.5 da ICC 
115/2013 (fls. 1865/1866), acima reproduzido. 

 

1.3  Limites Constitucionais e Legais 

A Instrução Contábil Conclusiva ICC 115/2013 registra o cumprimento dos 

limites constitucionais e legais, conforme análise a seguir: 

 Reais limite  executado 

Receita Corrente Líquida (RCL) 381.943.961,86     

- Despesa Poder Executivo
7
 206.249.739,40 máx. 54% 53,99% 

- Despesa Consolidada (Exec/Legis)
8
 229.166.377,12 máx. 60% 60% 

Receita Bruta de Impostos 180.666.817,78   

- Manutenção do Ensino
9
 47.707.424,02 mín. 25% 26,41% 

Receita cota parte FUNDEB 54.580.521,61   

- Remuneração Magistério
10

 37.968.794,94 mín. 60% 69,56% 

Receita Impostos e Transferências 180.666.817,78   

- Despesa com saúde
11

 58.043.364,95 mín. 15% 32,13% 

Receita Tributária e Transferências do 
exercício anterior 

176.830.277,84    

-Repasse duodécimo ao legislativo
12

   10.609.497,00 máx. 7%  6% 

 
 

 

                                            
7 Artigo 20, inciso III, alínea “b” e artigo 22 § único da Lei Complementar nº 101/2000. 
8
 Artigo 19, inciso III da Lei Complementar 101/2000 

9
 Artigo 212, caput, da CRF/88 

10
 Lei 11.494/2007 e Inciso XII do Art. 60 do ADCT da CRF/88 

11
 Artigo 77, inciso III, do ADCT da CRF/88 

12
 Artigo 29–A inciso I; §2º, incisos I e III.  

Subsídios de agentes políticos Subsídio Mensal  -  3.029/2011 

Prefeito R$ 17.121,60 

Vice Prefeito R$ 8.560,80 
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2  RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL 

De acordo com a ICC 115/2013: 

VII – REMESSA DE DADOS E PARECERES DE ALERTA PERTINENTES AO 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AO RELATÓRIO DE 
GESTÃO FISCAL 

Não foram formalizados processos relacionados ao descumprimento de prazos de 
encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas; entretanto, foram-lhe 
encaminhados pareceres de alerta em função de: 

O órgão não ter cumprido as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
quanto às Metas Bimestrais de Arrecadação, relativamente aos 1º, 2º, 3º e 4º 
bimestres do exercício de 2011 (processos TC 2466/11 TC 3926/11; TC 5051/22 e TC 
6994/11, respectivamente”. 

X – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) E 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 

Não foram formalizados processos relacionados ao descumprimento de prazos de 
encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas, entretanto, foram 
encaminhados pareceres de alerta em função do não atingimento da Meta bimestral 
de arrecadação e Resultado Primário no 1º, 2º, 3º e 4º bimestres/2011 (processos TC 
nº 2466, 3926, 5051 e 6994/2011, respectivamente). 

3   CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES 

3.1 Registra-se, da análise contábil, que quanto ao encaminhamento dos Relatórios 
Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal (item 2) não foram 
apontados indicativos de irregularidades, contudo foram emitidos pareceres de alerta 
quanto ao atingimento da Meta bimestral de arrecadação e Resultado Primário; que 
foram observados e cumpridos os limites constitucionais mínimos em Ações e 
Serviços Públicos de Saúde, na 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  remuneração do prefeito, vice-prefeito.  

3.2 Na forma a análise exposta, as justificativas e documentos apresentados não 
foram suficientes para elidirem as seguintes irregularidades apontadas na RTC 
339/2012 e analisados na Instrução Contábil Conclusiva ICC 115/2013: 

3.2.1 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas do passivo 
flutuantes (item 3.3.2 do RTC 339/2012 e II.6 da ICC 1155/2013) 
Base Legal: artigos 85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105, Lei 4320/64. 
Responsabilidade: Guerino Luiz Zanon  – Prefeito 
 
3.2.2. Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores 
(item 3.4.1 do RTC 339/2012 ou II.7 da ICC 115/2013) 
Base Legal: Lei nº 8212/91, art. 30, inc. I, alíneas a e b, e art. 37 da 
Constituição Federal 
Responsabilidade: Guerino Luiz Zanon  – Prefeito 
 
3.2.3. Não recolhimento das contribuições patronais ao RPPS (item 3.4.2 do 
RTC 339/2012 ou II.8 da ICC 115/2013) 
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Base Legal: art. 123, VIII, § 8º, da Lei Municipal 2330/02 alterada pela Lei 
Municipal 2663/06. 

Responsabilidade: Guerino Luiz Zanon  – Prefeito 

3.3 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV
13

, da Res. TC 
261/2013, conclui-se opinando por:  

3.3.1 Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a 
REJEIÇÃO das contas do senhor Guerino Luiz Zanon, frente à Prefeitura Municipal 
de Linhares, no exercício de 2011, nos termos do art. 80, inciso III

14
, da Lei 

Complementar nº 621/2012.  

3.3.2 Sejam expedidas as seguintes determinações, com amparo no art. 57, inciso 
III, da LC 621/2012: 

3.3.2.1. ao gestor atual para que, por ocasião da formulação da LOA, seja 
observado também o Art. 165, §8º, da Constituição Federal; 

3.3.2.2. ao gestor atual e ao contabilista responsável para que os procedimentos 
técnico-contábeis de estornos e retificações de lançamentos contábeis observem 
as Resoluções CFC nº 1132/08 e 1330/2011. 

Vitória, 14 de agosto de 2013. 

 

Assim, entendo que as razões apresentadas para emissão de Parecer Prévio 

recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas pelo 

Chefe do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2011, são suficientes, 

razoáveis e se coadunam com as normas atinentes à matéria.  

3  DISPOSITIVO 

3.1 Em resumo, observa-se que o Poder Executivo Municipal cumpriu os 

percentuais constitucionais e legais mínimos de Aplicação na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino, gastos com remuneração dos profissionais do 

                                            
13

 Art. 319. Na fase final da instrução dos processos, constitui formalidade essencial, além do exame da unidade 
competente, a elaboração da instrução técnica conclusiva. 

§ 1º A instrução técnica conclusiva conterá, necessariamente: 

[...] 

IV - a conclusão, com a proposta de encaminhamento. 
 
14

 Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser: [...] 

III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. 
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magistério, ações e serviços públicos de saúde, bem como observou o limite 

máximo de Despesas com Pessoal e repasse de duodécimo ao legislativo. 

3.2 Entretanto, as justificativas e documentos apresentados não foram suficientes 

para elidirem as irregularidades referentes à ausência de movimentação e 

acúmulo de saldo de contas do passivo flutuantes no valor de R$ 2.094.618,33 

(dois milhões e noventa e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e três 

centavos), não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores e 

não recolhimento das contribuições patronais ao RPPS. 

3.3 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, com fulcro 

no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar n.º 621/2012, corroborando o 

entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO: 

3.3.1 Pela emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das contas da Prefeitura 

Municipal de Linhares, referentes ao exercício de 2011, de responsabilidade do 

Senhor Guerino Luiz Zanon; 

3.3.2 Por oficiar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público 

Federal os cientificando quanto à ausência de recolhimento das contribuições 

previdenciárias retidas dos servidores;  

3.3.3 Por DETERMINAR com fundamento no art. 1º, inciso XVI15 da Lei 

Complementar nº. 621/12:  

3.3.2.1 ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Linhares, por ocasião 

da formulação da LOA, não inclua autorização para créditos adicionais 

ilimitados, em observância ao art. 167, inciso VII, e art. 165, §8º, da 

                                            
15

  Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos 
termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete: 
[..] 
XVI - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 
qualquer ilegalidade; 
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CRB/88, e à vedação contida no §4º do art. 5º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000; 

3.3.2.2. ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Linhares e ao 

contabilista responsável, para que observem os procedimentos técnico-

contábeis de estornos e retificações de lançamentos contábeis contidos 

nas Resoluções CFC nº 1132/08 e 1330/2011. 

Ressalto, por oportuno, que a emissão do Parecer Prévio não interfere nem 

condiciona o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em virtude de 

denúncia, representação ou ação fiscalizadora, dos atos de gestão do 

administrador e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da 

administração pública direta e indireta, de quaisquer dos Poderes do Estado ou 

Município ou de entidade da Administração Indireta Estadual ou Municipal. 

 

VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE 

FARIAS CHAMOUN: 

 

I – RELATÓRIO 

 

Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema tratado no 

processo referenciado, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar 

o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação do Colegiado. 

 

Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO DE 

CONTAS ANUAL da PREFEITURA DE LINHARES, referente ao exercício de 

2011, sob a responsabilidade do senhor GUERINO LUIZ ZANON, chefe do poder 

executivo municipal, cujo voto do Em. Relator foi pela rejeição das contas em face 

das seguintes irregularidades: 
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 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes da 

Demonstração da Dívida Flutuante. Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 

85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105.  

 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores. Base 

normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da 

Constituição da República 

 Não recolhimento das contribuições patronais ao RPPS. Base normativa: 

art. Art. 123, VIII, § 8º da Lei Municipal 2330/02 alterada pela Lei Municipal 

2663/06. 

 

Ainda, por oficiar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público 

Federal os cientificando quanto à ausência de recolhimento das contribuições 

previdenciárias retidas dos servidores; 

 

Por DETERMINAR com fundamento no art. 1º, inciso XVI15 da Lei Complementar 

nº. 621/12: 

 

 ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Linhares, por ocasião da 

formulação da LOA, não inclua autorização para créditos adicionais 

ilimitados, em observância ao art. 167, inciso VII, e art. 165, §8º, da 

CRB/88, e à vedação contida no §4º do art. 5º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal - LC 101/2000; 

 

 ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Linhares e ao contabilista 

responsável, para que observem os procedimentos técnico-contábeis de 

estornos e retificações de lançamentos contábeis contidos nas Resoluções 

CFC nº 1132/08 e 1330/2011. 

 

É o relatório. Passo ao voto. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado, defende que o 

conceito de contas de governo é o ponto de partida para que se possa entender a 

missão constitucional atribuída ao Tribunal de Contas de prestar auxílio ao 

Parlamento no julgamento político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do 

Executivo. Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio. 

 

Para o Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se diferencia da 

prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo qual, anualmente, o Presidente 

da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos 

Municipais expressam os resultados da atuação governamental no exercício 

financeiro a que se referem.16 

 

O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de governo” são 

contas globais que: 

 

“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.” 

 

O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra “Tribunais de 

Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo 

procedimento “contas anuais” se caracteriza como um extenso relatório, que é 

acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e 

pelos quais se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi 

                                            
16 FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de governo e contas de gestão. Doutrina - Revista do TCU 

– maio/agosto de 2007. 
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arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se ênfase especial ao 

desempenho orçamentário do estado e às realizações do governo dentro do 

mesmo período.17 

 

O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à 

“fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre 

essas compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas quais é clara a 

distinção entre o artigo 71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas 

do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, 

II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os 

dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 

 

Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de governo” e 

“contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI nº 849-8 MT, de relatoria 

do Ministro Sepúlveda Pertence: 

 

“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é tradicional, 
sempre restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento às 
contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, precedidas de 
parecer prévio do Tribunal de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às 
contas do Chefe do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um 
dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.” 

 

Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor público  que 

efetua, de modo eficiente, o registro dos atos e fatos relativos ao controle da 

execução orçamentária e financeira. No entanto, muito ainda se pode avançar no 

que se refere à evidenciação do patrimônio Público. 

 

O art. 101 da Lei 4.320/64 determina que os resultados gerais do exercício serão 

demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço 

Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, notadamente, segundo 

                                            
17 JACOBY, Jorge Ulisses. Tribunal de Contas do Brasil. 3ª ed. Belo Horizonte. Fórum. p. 400. 
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os Anexos números 12, 13, 14 e 15. 

 

Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os seguintes 

dados: 

 

 Reais limite  executado 

Receita Corrente Líquida (RCL) 381.943.961,86   

- Despesa Poder Executivo 145.767.520,09 máx 54% 38,16% 

- Despesa Consolidada (Exec/Legis) 154.162.668,00 máx 60% 40,36% 

- Dívida Pública - Endividamento 0,00 máx 120% 0,00 

- Contratação de Operação de Crédito 0,00 máx 16% 0,00 

- Contratação por Antecipação de Receita 
Orçamentária 

 

0,00 

 

máx.7% 

 

0,00 

- Garantias de Valores 0,00   

- Remessa dos dados do RREO e RGF  Prazos cumpridos 

Receita Bruta de Impostos 180.666.817,78   

- Manutenção do Ensino 47.707.424,02 min. 25% 26,41% 

Receita cota parte FUNDEB 54.580.521,61   

- Remuneração Magistério 37.968.794,94 min 60% 69,56% 

Receita Impostos e Transferências 180.666.817,78   

- Despesa com saúde 58.043.364,95 min. 15% 32,13% 

Receita Tributária e Transferências do exercício 
anterior 

 
176.830.277,84 

  

- Repasse duodécimo ao legislativo 10.609.497,00  máx. 7%  6% 

- Remuneração de Agentes Políticos Lei Municipal 
3.029/2011 

Em conformidade com o 
mandamento legal 

- Resultado Orçamentário Anexo 12 R$ 25.922.999,67 

- Resultado Financeiro Anexo 13 R$ 75.511.506,73 

- Resultado Patrimonial Anexo 15 (R$ 91.627.549,58) 

 

Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício de 2011 da Prefeitura 

Municipal de Linhares. Cabendo salientar que o resultado patrimonial negativo foi 
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em decorrência da incorporação de obrigações referente a “Provisões 

Matemáticas Previdenciárias” no valor de R$ 214.224.513,74. 

 

Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União, Weder 

de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de Responsabilidade Fiscal”, que a 

razão fundamental que levou à concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal 

foi a necessidade premente e histórica de instituir processos estruturais de 

controle do endividamento público. 

 

O Ministro destacou o parágrafo décimo da exposição de motivos que 

acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo 

Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de 1999, onde o 

controle do endividamento público constituía preocupação central da política 

econômica do governo: “o equilíbrio intertemporal das contas públicas é 

entendido como bem coletivo, do interesse geral da sociedade brasileira, por 

ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de preços e a 

retomada do desenvolvimento sustentável”.18 

 

Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, 

denominação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições sobre:19  

 

 Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites e 

controle;  

 Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas fiscais, 

acompanhamento e controle da execução orçamentária;  

 Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos atos dos 

quais resulte aumento de despesa; 

 Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras 

                                            
18 OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 42. 
19 Ob. cit p. 49. 
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específicas para as despesas da seguridade social; 

 Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência da 

administração tributária; 

 Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação de 

informações. 

 

Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de 

Linhares, sob a responsabilidade do Sr. Guerino Luiz Zanon, Prefeito 

Municipal, referente ao exercício de 2011, atendeu, majoritariamente, os 

pilares da LRF. 

 

Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as 

razões lançadas na ITC 4238/2013, quanto à manutenção da seguinte 

irregularidade: 

 

 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes da 

Demonstração da Dívida Flutuante no valor de R$ 427.598,83 

 

Importante registrar, contudo, que o reflexo de tal irregularidade, no total de R$ 

427.598,83 (excluindo as contas de INSS retida de servidores e terceiros, por 

serem tratadas separadamente), equivale a apenas 0,56% do resultado financeiro, 

que é de R$ 75.511.506,73 e, a meu ver, tais constatações conduzem à inevitável 

conclusão de que as irregularidades listadas são incapazes de macular o sólido 

resultado apresentado nas contas sob análise. 

 

Por outro lado, as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas especificamente 

ao Setor Público, denominadas de NBCASP (NBC T 16.1 a NBC T 16.10), foram 

editadas em dezembro de 2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

figurando na norma NBC T 16.5, que trata do Registro Contábil (Resolução CFC 



PARECER PRÉVIO TC-035/2014 
ams/lr 

 

  

Nº. 1.132/08), a forma de se proceder ao reconhecimento de ajustes 

decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores: 

 

RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 
Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil  
[...]  
24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de 
registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios 
contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado 
em notas explicativas.  
 
[grifo nosso] 

 
Depreende-se que os ajustes contábeis, decorrentes de erros e omissões 

ocorridos em exercícios anteriores, deverão ser realizados no exercício 

corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não afetarem 

os resultados do exercício corrente, lembrando que tais ajustes deverão constar 

detalhadamente em notas explicativas, a fim de esclarecer a origem dos registros 

extemporâneos. 

 

Relativamente ao item II.7 DA ICC 115/2013 – “NÃO RECOLHIMENTO DAS 

CONTRIBUIÇÕES DO INSS RETIDAS DOS SERVIDORES E DE TERCEIROS” – 

discordo da área técnica e do ministério público especial de contas, nos seguintes 

termos. 

 

O gestor alegou que quanto às retenções no exercício de 2011, estas foram 

repassadas, conforme GFIP. Os valores constantes a recolher apresentados no 

saldo final do exercício de 2011 veem de exercícios anteriores. 

 

A área técnica não aceitou as alegações do gestor, pois o saldo a recolher de 

exercícios anteriores é de responsabilidade do gestor e até o exercício de 2012 

não houve conciliação das contas. 
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Também alertou que tramita nesta Corte de Contas, Processo TC 3208/2012, 

representação para apurar supostas irregularidades na contratação da empresa 

URBIS sobre a prestação de serviços de recuperação de créditos tributários 

(Pasep e INSS). 

 

Verifiquei que esses saldos a recolher são valores pendentes anteriores ao 

exercício de 2007 e que dos exercícios de 2007 até 2011 todos os valores retidos 

foram repassados ao INSS, conforme processos TC 2187/2008, 2019/2009, 

2696/2010, 1675/2011 e 1871/2012, verificado através das entradas e saídas no 

exercício da conta “Depósitos”. 

 

Diante da constatação de que não houve ausência de recolhimento, no exercício, 

ao INSS, AFASTO A IRREGULARIDADE e determino ao atual gestor que 

proceda a conciliação das contas “INSS Servidores” e “INSS Serviços de 

Terceiros” para verificação dos valores a serem repassados à previdência e 

proceda ao pagamento. Após, encaminhe a este Tribunal, por ocasião da 

Prestação de Contas do exercício corrente, os esclarecimentos/documentos 

através de Notas Explicativas. 

 

Quanto ao item II.8 da ICC 115/2013 – “Não Recolhimento das Contribuições 

Patronais ao RPPS” - discordo da área técnica e do ministério público especial 

de contas, nos seguintes termos. 

 

O gestor alega que os recolhimentos foram efetuados, pois não seria possível a 

obtenção do CRP Previdenciário, caso esses débitos não fossem quitados. 

 

Verifiquei nos documentos acostados aos autos pelo gestor (fls. 1824) que consta 

o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP nº 985663 – 107731 com 

validade até 3/3/2013. 
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Conforme Portaria MPS 204/2008 o CRP só será emitido, entre outros critérios, à 

observância ao repasse integral dos valores das contribuições à unidade gestora 

do RPPS, evidenciado no art. 5º, inciso I, alínea “b”: 

 

Art. 5º A SPS, quando da emissão do CRP, examinarão cumprimento, 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e das exigências 
abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS: 
I - observância do caráter contributivo do RPPS,que será cumprido por 
meio de: 
a) fixação, em texto legal, de alíquotas de contribuição do ente, dos 
segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas; 
b) repasse integral dos valores das contribuições à unidade gestora 
do RPPS; 
c) retenção, pela unidade gestora do RPPS, dos valores devidos pelos 
segurados e pensionistas relativos aos benefícios e remunerações cujo 
pagamento esteja sob sua responsabilidade; e 
d) pagamentos à unidade gestora do RPPS dos valores relativos a débitos 
de contribuições parceladas mediante acordo. (g.n.) 

 

Também verifiquei na Listagem de Pagamentos ao IPASLI (fls. 1825/1855), 

período de 1/1/2011 a 31/12/2011, que foi repassada contribuição patronal 

referente a dezembro de 2010, 13º de 2010 e de janeiro a novembro de 2011, 

demonstrando a regularidade dos repasses ao RPPS. 

 

Diante dos documentos apresentados pelo gestor e de minha análise, afasto a 

irregularidade quanto ao não recolhimento das obrigações patronais ao RPPS. 

 

A par das disposições da Norma Brasileira de Contabilidade e tendo em vista as 

disposições do art. 86 da LC 621/2012, nada obsta que este Tribunal encaminhe 

ao gestor atual, determinação para que sejam providenciados os ajustes 

necessários nos registros contábeis em exercício corrente. 

 

Superada a análise da viabilidade de encaminhamento de determinações para os 

ajustes contábeis, necessário salientar, no caso concreto, que relativamente ao 

cumprimento do orçamento, ao atendimento aos limites de gasto mínimo e 
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máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal, 

concluo que o Gestor atendeu satisfatoriamente as regras vigentes. 

 

O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II, a emissão do parecer 

prévio pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada 

impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte 

dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de 

monitoramento pelo Tribunal de Contas. A meu ver, esta é a prescrição correta 

para o caso concreto, pois somente uma análise ponderada do conjunto das 

informações acima analisadas, permitirá que este Tribunal decida de forma 

proporcional, razoável e justa. 

 

Segundo os mestres Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral 

Garcia20, as penalidades aplicadas sem seguro critério e devida apuração de 

proporcionalidade/razoabilidade, arriscam extrapolar a esfera meramente 

material do indivíduo e alcançar importantes valores protegidos pela 

Constituição Federal. 

 

Há, também, enorme risco de penalizações com essas características 

extrapolarem para atingir outras relações profissionais do apenado, o que 

pode tolhê-lo no legítimo direito de exercer qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, que é a básica garantia individual expressamente assentada no inciso 

XIII, do art. 5º da Constituição Federal. 

 

Nesse sentido, sentenciam os ilustres doutrinadores: “É dever do aplicador da 

sanção (Estado Juiz ou Estado Administração) verificar a natureza da 

conduta praticada e o seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que 

                                            
20

 Artigo ”A Principiologia no Direito Administrativo Sancionador” publicado na Revista Eletrônica de Direito Administrativo 

Econômico disponível em www.direitodoestado.com.br. Nº 28, novembro, dezembro, janeiro/2012. p. 7,9. 

http://www.direitodoestado.com.br/
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informam a atuação daqueles que se relacionam com a Administração 

Pública ou que manejam recursos públicos.” 

 

Esclareço que pelas consequências e restrições impostas ao agente público, seja 

na seara política, seja na vida funcional ou mesmo na preservação de sua honra, 

tenho adotado como premissa de atuação judicante a cautela absoluta e como 

alicerce dos julgamentos a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade na apreciação de pareceres prévios. E é justamente este conceito 

que destaco do art. 1º, § 1º da Lei Complementar 621/2012: 

 

 “§ 1º Na fiscalização e no julgamento de contas que lhe competem, o 
Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a 
eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos 
atos de gestão, das despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de 
subvenção e da renúncia de receitas.” 

 

Da análise detida dos autos, pude verificar: (i) a confirmação de inconsistências 

contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii) que o caráter formal das 

irregularidades as tornam suscetíveis de correção, portanto são elas sanáveis; (iii) 

que a ênfase dada a gestão fiscal merece destaque e por isso os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados nesse julgamento. 

 

O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de Contas ressalta que 

“O sistema jurídico apresenta-se como uma rede hierarquizada e aberta não 

apenas de regras, mas, igualmente, de princípios jurídicos, sendo que o exame 

dos princípios ganha cada vez maior relevância para os que, no exercício 

das funções de controle, encontram neles a fonte finalística de compreensão do 

conjunto das normas.  

 

O Tratado publicado pela ATRICON – Associação e Membros de Tribunais de 

Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa define o Princípio da 

Proporcionalidade da seguinte forma: 
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“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a 
sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade 
do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da 
boa ordem da coisa pública, em especial quando se tratasse do 
exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora 
que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma 
velha figura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a 
Administração Pública não poderia utilizar um canhão para abater 
um pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre 
grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos 
recentes, cunhado alguns parâmetros para que, no caso concreto, fosse 
possível avaliar a eventual desproporcionalidade de certos atos 
administrativos. 
  
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três 
subprincípios de cuja confluência depende a aprovação no teste da 
proporcionalidade: 
 

1. Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz 
exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins 
colimados pela lei ou ato administrativo.  

2. Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser 
traduzido por uma sábia máxima popular: “dos males , o 
menor!”. O que esse subprincípio investiga não é tanto a 
necessidade dos fins, porém e sobretudo, a palpável 
inafastabilidade dos meios mobilizados pelo Poder Público. 
Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar em favor 
daquela que afetar o menos possível os interesses e as 
liberdades em jogo. 

3. Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito: A 
cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do 
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para atingir 
o fim, contudo, ainda assim, desproporcionais em relação ao 
custo-benefício.” 

 

A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o objetivo 

central do princípio da proporcionalidade: os meios devem ser adequados para 

atingir o fim.  

 

Ademais, o debate sobre o que é proporcional não surge do pensamento 

contemporâneo, pelo contrário, nos leva à antiguidade. Segundo Aristóteles, “O 

que é o justo  O proporcional.   o injusto é o que viola a proporção. Desse modo, 

um dos termos torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno, como 
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realmente acontece na prática  porque o  omem que age injustamente tem 

excesso e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom.”21   

 

Nos autos ora sob análise, a meu ver, o fim é a publicação de um Parecer 

resultante de um julgamento justo, equilibrado e impulsionado pela supremacia do 

interesse público. E o meio é a decisão aplicada em termos quantitativos 

(intensidade), qualitativos (qualidade) e probabilísticos (certeza).  

 

Nesse sentido, as irregularidades encontradas servem de critério para que a 

intensidade da decisão tenha correspondência com o grau de reprovabilidade da 

conduta do Gestor e do potencial ofensivo das mesmas. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, as irregularidades apontadas no exercício de 2011 não 

foram capazes de comprometer os objetivos centrais da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, qualificados como macroeconômicos, financeiros e 

orçamentários.  

 

Ademais, os dados gerais desta Prestação de Contas Anual demonstram 

consonância com o artigo 1º da LRF, que dispõe: “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 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 seguridade social e outras, dívida consolidada 

e mobiliária, operações de créditos, inclusive por antecipação de receita, 

concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”. Importante, também, 

                                            
21 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 1991. Nova Cultural. Pág. 103 
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salientar que tais irregularidades não resultaram em dano ao erário. 

 

Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 29, inciso V, da 

Resolução nº 261/200322, divergindo do entendimento da Secretaria de Controle 

Externo e Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado 

adote a seguinte decisão: 

 

I . Sejam afastadas as seguintes irregularidades, na forma da fundamentação 

deste voto: 

 

 Ausência de recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de 

servidores e de terceiros. 

 Não Recolhimento das contribuições patronais ao RPPS.  

 

II – Seja mantida a seguinte irregularidade, a qual não foi capaz de comprometer 

os objetivos centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

 

 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas do Passivo 

Flutuante. 

 

III - Seja emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas 

do Município de LINHARES, exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. 

GUERINO LUIZ ZANON, com fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012. 

 

IV – Seja encaminhada ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES, que 

deverão ser objeto de monitoramento por esta Corte: 

 

                                            
22

 Art. 29, V - apresentar, relatar, votar ou diligenciar, nos prazos deste Regimento, os processos do Tribunal; 
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 Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas da “Dívida 

Flutuante” e realize os lançamentos de ajustes contábeis de acordo com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade. Encaminhando a este Tribunal, por 

ocasião da Prestação de Contas do exercício corrente, os 

esclarecimentos/documentos através de Notas Explicativas; 

 

 Proceda no exercício corrente, a conciliação das contas “INSS servidores” e 

INSS Serv. Terceiros” para verificação dos valores a serem repassados à 

previdência e proceda ao pagamento. Após, encaminhe a este Tribunal, por 

ocasião da Prestação de Contas do exercício corrente, os 

esclarecimentos/documentos através de Notas Explicativas; 

 

 Por ocasião da formulação da LOA, não inclua autorização para créditos 

adicionais ilimitados, em observância ao art. 167, inciso VII, e art. 165, §8º, 

da CRB/88, e à vedação contida no §4º do art. 5º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000. 

 

Dê-se ciência às partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se. 

 

 

 

PARECER PRÉVIO 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-1871/2012, RESOLVEM 

os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em 

sessão plenária realizada no dia vinte e nove de abril de dois mil e quatorze, por 

maioria, nos termos do voto vencedor proferido pelo Conselheiro Rodrigo Flávio 

Freire Farias Chamoun: 



PARECER PRÉVIO TC-035/2014 
ams/lr 

 

  

  

 

1. Recomendar à Câmara Municipal de Linhares a aprovação com ressalva da 

Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Linhares, referente ao 

exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Guerino Luiz Zanon, Prefeito 

Municipal à época, com fundamento no art. 80, inciso II, da Lei Complementar 

Estadual nº 621/2012; 

 

 

2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Linhares, que: 

 

 

2.1. Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas da “Dívida 

Flutuante” e realize os lançamentos de ajustes contábeis de acordo com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade, encaminhando a este Tribunal, por ocasião 

da Prestação de Contas do exercício corrente, os esclarecimentos/documentos 

através de Notas Explicativas; 

 

 

2.2 Proceda no exercício corrente, a conciliação das contas “INSS servidores” e 

“INSS Serv. Terceiros” para verificação dos valores a serem repassados à 

previdência e proceda ao pagamento. Após, encaminhe a este Tribunal, por 

ocasião da Prestação de Contas do exercício corrente, os 

esclarecimentos/documentos através de Notas Explicativas;  

 

 

2.3 Por ocasião da formulação da LOA, não inclua autorização para créditos 

adicionais ilimitados, em observância ao art. 167, inciso VII, e artigo 165, § 8º, da 

CRB/88, e à vedação contida no § 4º do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal 

- Lei Complementar nº 101/2000; 
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3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 

 

 

Vencido o Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou, 

pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Linhares, acompanhando a 

Área Técnica e o Ministério Público Especial de Contas. 

 

 

Composição Plenária 

 

Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros Domingos 

Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio 

Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em 

substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes 

de Macedo, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

do Ministério Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 29 de abril de 2014. 

 

 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Presidente 

 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição  

 

 

 

Fui presente: 

 

 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

                                                                Secretário-Geral das Sessões 


