
 

PARECER PRÉVIO TC-044/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO                      - TC-3608/2015 (APENSO: TC-365/2014) 

JURISDICIONADO           - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA 

ASSUNTO                         - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

RESPONSÁVEL                - MARIO SERGIO LUBIANA 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –

APROVAÇÃO COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO –

ARQUIVAR. 

   

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

RELATÓRIO 

 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 

2014, da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, sob a responsabilidade do Sr. Mario 

Sérgio Lubiana.  

 

Os autos foram analisados pela 5ª Secretaria de Controle Externo e foi elaborado o 

Relatório Técnico Contábil 373/2015, fls. 10-38, e a Instrução Técnica Inicial 1.948/2015 

sugerindo a citação em razão dos seguintes achados: 

 

 Evidência de inconstitucionalidade do artigo 4º da lei orçamentária anual nº 

3.248/13; 
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 Abertura de créditos adicionais em montante superior ao autorizado em lei; 

 Desequilíbrio evidenciado no balanço patrimonial entre o ativo e o passivo; 

 Política pública na contratação de pessoal em desacordo com a constituição da 

república. 

 

Sugerindo citação pelo achado. Após a Instrução Técnica Inicial 1.948/2015, fls. 47, 

também entendeu pela citação do responsável para apresentação das O relator 

acolhendo o opinamento técnico proferiu a Decisão Monocrática DECM 1.867/2015, fls. 

49, pela citação. 

 

Apresentadas as justificativas, fls. 57-75, estas foram aceitas parcialmente pela Área 

Técnica, através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1.527/2016, fls. 129-157, em 

que opinou para que seja emitido Parecer Prévio recomendando a Aprovação com 

ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, com determinação o 

que foi integralmente acompanhado pelo Ministério Público de Contas, em Parecer de 

lavra do Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, fls. 165.   

 

Em síntese, é o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual, da Prefeitura Municipal de 

Nova Venécia, referente ao exercício de 2014. 

Verifico que o feito se encontra devidamente instruído. Foram observados todos os 

trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão à apreciação das contas, em 

atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e 

do contraditório. 

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 
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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. 

 

Estamos, portanto, exercendo a competência insculpida no inciso I do art. 71 da Carta 

Magna, que cabe a este Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ante a documentação 

conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas, tornam-se necessárias algumas considerações, atinentes aos 

indicativos de irregularidades apontados, senão vejamos: 

1. Evidências de inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei Orçamentária Anual nº 

3.248/13. 

A equipe técnica deste tribunal ao analisar a Lei Orçamentária Anual para o exercício 

de 2014 do município de Nova Venécia - Lei 3.248/2013 - suscitou que os incisos ll e III 

do artigo 4º estão eivados de inconstitucionalidade "por conter autorização para 

abertura de crédito de forma ilimitada", o que contraria Art. 167, incisos V e Vll da 

Constituição da República; art. 5º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigos 7º e 

42 da Lei 4.320/64. 

Registrou ainda, que essa Corte de Contas já apontou inconstitucionalidade de 

dispositivos de Leis Orçamentárias que autorizam a abertura de créditos suplementares 

sem quantificar limites em relação ao superávit financeiro e excesso de arrecadação 

nos autos do Processo TC1871/2012 Município de Linhares, Parecer Prévio 

TC035/2014; Processo TC3335/2013 Município de Anchieta, Parecer Prévio 

TC059/2014; Processo  TC 2108/2012  Município  de  Apiacá,  Parecer  Prévio  TC 

002/2014; Processo TC 2022/2012 Município de Ecoporanga, Parecer Prévio TC 

022/2014, sendo que não macularam as contas por entender ser falha formal. 
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A da Lei nº 3.248/2013 – Lei Orçamentária Anual do Município de Nova Venécia, previu 

receitas e fixou despesas num total de R$ 102.905.756,00 e, assim regrou o artigo 4º e 

incisos II e III questionado pela equipe técnica deste tribunal: 

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional 
suplementar:  

I - até o limite de 40% (quarenta por cento) sobre o total da 
despesa fixada para o Poder Executivo, para reforço de dotações 
orçamentárias consignadas, utilizando recursos provenientes de 
anulação de dotações orçamentárias, conforme o art. 43, § 1°, 
inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;  

II - à conta da totalidade dos recursos provenientes de excesso de 
arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, e parágrafos 3° 
e 4° da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;  

III - à conta da totalidade dos recursos provenientes da apuração 
do superávit financeiro demonstrado no balanço patrimonial do 
exercício de 2013, nos termos do art. 43, § 1°, inciso I, e § 2°, da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.  

Preliminarmente, a defesa avocou o princípio da segurança jurídica, discorrendo que 

situação idêntica ocorreram em exercícios anteriores naquele Município, sem que, 

quando da apreciação das respectivas contas, houvesse qualquer questionamento de 

irregularidade ou suscitação de inconstitucionalidade pela área técnica deste tribunal ou 

mesmo pelo Ministério Público de Contas. Assim, requereu que, se caso ao final da 

apreciação este Tribunal entender ter cometido o gestor ato irregular e ou de 

inconstitucionalidade, seja apenas imposta uma recomendação. 

No mérito, a defesa, contrapõe o entendimento exarado pela equipe técnica deste 

Tribunal, entendendo que não há caráter ilimitado expressos na Lei 3.248/2013, uma 

vez que o limite está contido na totalidade dos recursos de excesso de arrecadação que 

advir (inciso II) e o superávit será aquele que efetivamente houver (inciso III). 

Também traz em defesa, que a mesma regra é utilizada pela União, a exemplo do art. 

4º da Lei Federal nº 12.952/2014:  

Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores 

constantes desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais, desde que as 
alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da 
meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2014 e sejam observados o 
disposto no parágrafo único do art. 8º da LRF e os limites e as condições estabelecidos neste 
artigo, vedado o cancelamento de quaisquer valores incluídos ou acrescidos em decorrência da 
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aprovação de emendas individuais apresentadas por parlamentares, para o atendimento de 
despesas:  

I - em cada subtítulo, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo valor, mediante a 
utilização de recursos provenientes de:  

a) anulação parcial de dotações, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da 
anulação; 

b) reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o 
disposto no art. 5º, inciso III, da LRF; 

c) excesso de arrecadação de receitas próprias, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 
4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; (grifamos) 

d) excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional; e (grifamos) 

e) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2013, nos termos 
do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964; (grifamos) 

Nesse sentido, ressalta o posicionamento do TCU, quando do julgamento das contas, 

da então Presidente da República, no exercício de 2012, vez que tal demanda não foi 

questionada: 

Também não pode ser deixada de levar em consideração que as contas de 2014 da 

Presidente Dilma Rousseff receberam Parecer pela Rejeição, conforme voto do 

Ministro Relator Augusto Nardes que foi aceito pela unanimidade dos seus pares no 

Plenário do TCU. No voto do Ministro, que contém 15 irregularidades que ensejaram a 

manifestação pela Rejeição das Contas da Presidente, disponível em 

http://politica.estadao.com.br/blogs/ fausto-macedo/wp-

content/uploads/sites/41/2015/10/ idSisdoc_99778566v4-60-VOTO-MIN-AN-2015-10-

7.pdf. dentre outros sítios eletrônicos, não há sequer uma única citação quanto a 

qualquer evidência de inconstitucionalidade quanto ao fato de existir autorização no 

artigo 4º, inciso 1, alíneas "c", "d" e "e", da na Lei 12.952, Lei Orçamentária de 2014, 

para utilização da totalidade dos recursos provenientes de excesso de arrecadação e 

superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior para a abertura de 

créditos adicionais suplementares. Tanto não há que a mesma autorização está 

contida no Projeto de Lei da União para o Orçamento de 2016 

Analisando a questão argumentada pela defesa de que as mesmas regras trazidas na 

LOA do Município são também as mesmas trazidas pela a União, observo que não lhe 

assiste razão.  

O dispositivo da LOA da União, citado como referência pela defesa, qual seja o art. 4º 

da Lei Federal nº 12.952/2014, acima transcrito, há claro limite. O inciso I, dispõe em 

20% o limite de créditos adicionais para cada recurso proveniente daqueles delineados 
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nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, enquanto que a LOA do Município – Lei 3.248/2013, 

incisos ll e III do artigo 4º não traz qualquer limite, contrariando o artigo 167, incisos V e 

Vll da Constituição da República; o art. 5º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e os 

artigos 7º e 42 da Lei 4.320/64. 

Observo que o Município, conforme já demonstrado pela equipe técnica, não trouxe 

dispositivos para autorizações de créditos adicionais ilimitados na Lei Orçamentária 

para exercício de 2016.  

Entretanto, considerando que a norma relativa ao exercício em análise autoriza a 

abertura de créditos suplementares sem quantificar limites em relação ao superávit 

financeiro e o excesso de arrecadação, situação em que esta Corte de Contas já 

entendeu por irregular.  

Entendo assistir razão a equipe técnica e acompanho seu entendimento pela 

manutenção da irregularidade, sem, contudo, macular as contas do gestor devendo 

ser objeto de ressalva, conforme tem sido decidido por esta Corte. 

2. Abertura de créditos adicionais em montante superior ao autorizado em lei. 

A equipe técnica deste tribunal considerou irregular abertura de créditos adicionais em 

montante superior ao autorizado em Lei, infringindo norma Constitucional prevista no 

inciso VII, do artigo 167, que veda a concessão ou utilização de créditos ilimitados. 

A Lei Orçamentária Anual do Município – Lei 3.248/2013, autorizou o limite de 40% 

sobre o total da despesa fixada para o Poder Executivo, para reforço de dotações 

orçamentárias consignadas, utilizando recursos provenientes de anulação de dotações 

orçamentárias, conforme o art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64  

O Município adicionou créditos em aproximadamente 44,86% do total da despesa 

fixada. 

Em sua defesa, o responsável argumenta: 
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Uma vez caracterizada a constitucionalidade dos incisos II e III do art. 4º da 
Lei 3.248/2013, bem como do inciso II do artigo 5º, e à luz do princípio da 
segurança jurídica arguida na Preliminar, bem como o fato da proposta 
orçamentária para o exercício de 2016 já está adequada  ao novo 
entendimento desta Corte sobre o tema, fica comprovada que não houve a 
abertura de créditos adicionais suplementares superior ao limite de 40% do 
total da despesa fixado no inciso I do artigo 4º da Lei 3.248/2013, haja vista a 
comprovada constitucionalidade dos incisos II e III do mesmo artigo ,bem 
como do inciso II do artigo 5º, motivo pelo qual deve ser afastada a pretensa 
irregularidade contida no RTC ora atacado, de que somente existia 
autorização para suplementação de 40% e foi constatado 44,86%, pois, os 
4,86% além dos 40% estão autorizados exatamente nos inciso II e III do 
artigo 4º.  

A análise da equipe técnica assim se manifesta: 

Conforme exposto no item anterior desta Instrução Técnica Conclusiva, a 

abertura de crédito adicional suplementar, superior ao limite permitido no art. 

4º, inciso I, da LOA (Lei Municipal nº 3.248/2013), se deveu ao preceito 

excepcionante contido no nos incisos II e III do artigo 4º da mesma Lei, 

preceito este de flagrante inconstitucionalidade, uma vez que infringe a 

vedação prevista no inciso VII, do art. 167, da Lei Maior, que impede a 

concessão ou utilização de créditos ilimitados. 

Conforme argumentado pelo gestor em sua defesa, o excesso utilizado, qual seja, os 

4,86% além dos 40% - limite autorizado pelo legislativo – estão amparados nos incisos 

II e III do artigo 4º da LOA - respectivamente, provenientes de excesso de arrecadação 

e da apuração do superávit financeiro demonstrado no balanço do exercício de 2013. 

Ocorre que como demonstrado no item acima, não houve fixação de limite na LOA para 

utilização recursos provenientes desses recursos, o que fere a norma Constitucional 

prevista no inciso VII, do artigo 167, que veda a concessão ou utilização de créditos 

ilimitados, portanto, não está o executivo permitido à abertura dos referidos créditos, 

sem que haja expressamente Lei autorizativa da Câmara Municipal. 

Assim, contatada a abertura de créditos adicional acima do percentual de 40% do total 

da despesa fixada no orçamento, corroboro a análise da Instrução Técnica Conclusiva 

ITC 01527/2016-2, e mantenho a irregularidade deste item. 
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3. Desequilíbrio evidenciado no balanço patrimonial entre o ativo e o passivo. 

O balanço patrimonial é a demonstração contábil que apresenta a posição contábil, 

financeira e econômica do jurisdicionado em determinada data. E ainda apresenta os 

ativos, que são compostos por bens e direitos, os passivos, que são compostos de 

exigibilidades e obrigações, e o patrimônio liquido que é resultante da diferença entre 

ambos. Consta no Relatório Técnico Contábil que a diferença entre o passivo e ativo, 

apresentou divergência, pois na apresentação do Balanço Patrimonial do Resultado do 

Exercício de 2014, apresenta superávit de R$ 12.590.923,74 e a tabela 7, fls. 23 que 

informa que o superávit foi de R$ 12.879.360,71. 

O defendente ao apresentar suas justificativas apresentou novo Balanço Patrimonial 

com o demonstrativo encaminhado inicialmente, e foi verificado que consta na coluna 

que trata do salto anterior, que neste caso é o exercício analisado, o montante de R$ 

81.727.298,15 tanto para ativo quanto para o passivo. Conclui-se que a divergência 

arguida foi resultado de falha na geração do balanço consolidado, e, portanto, entendo 

pelo afastamento da irregularidade.  

4. Política pública na contratação de pessoal em desacordo com a constituição da 

república 

Ocorreu que foi verificado que na municipalidade houve contratação excessiva de 

funcionários em caráter temporário, supostamente contrariando determinações quanto 

à contratação temporária contidas n o artigo 37, IX da Carta Maior. 

O justificante apresentou a Lei Municipal 2.868/2009, que dispõe sobre contratação por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

publico, e informou que estaria em andamento um processo para realização de 

concurso público. 

No entanto, ao realizar a leitura da Lei Municipal 2.868/2009, esta autorizaria somente a 

contratação em caráter temporário em inicio de gestão, e verifica-se que o município 

tem mantido uma quantidade significativa de trabalhadores temporários nos exercícios 
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de 2012, 2013 e 2014. Indicando assim, que haveria necessidade de trabalhadores 

efetivos. No entanto, a área técnica deste tribunal verificou que estava sendo realizado 

concurso público para a municipalidade. Tal fato demonstra a disposição para 

realização das mudanças necessárias da politica de contratação de pessoal, e 

considerando que as questões relacionadas a execução de contratações e com a 

nomeação dos trabalhadores temporários se referem a atos de gestão, não cabendo 

analisa-las em contas de governo, entendendo pelo afastamento da irregularidade. 

A seguir relato e acompanho a análise feita pela área técnica em vários índices que 

devem ser cumpridos pelo Poder Executivo, sendo que tudo está melhor detalhado no 

Relatório Técnico Contábil (RTC) 373/2015. 

No que concerne a GESTÃO FISCAL foi constatado pela Área Técnica que as 

despesas com pessoal do Poder Executivo foram de 48,07% da Receita Corrente 

Líquida do exercício, sendo que esse percentual chegou a 50,64% no caso das 

despesas com pessoal consolidadas do ente, em respeito aos limites legal e prudencial, 

nos dois casos. 

 

No tocante à dívida consolidada líquida ela não extrapolou o limite de 120% 

estabelecido na legislação e também não foram extrapolados os limites de contratação 

de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% 

Receita Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República; bem como não 

houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias. Também foi 

constatado que na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, bem como na Lei 

Orçamentária Anual não houve previsão para beneficiar instituição com renúncia de 

receita. 

Também foi verificado que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional de 

25% das receitas resultantes de impostos e transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino, pois esse índice chegou a 27,69% no exercício de 2014. 

Também houve o cumprimento do limite mínimo constitucional de 60% dos recursos 
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oriundos do FUNDEB com pagamento aos profissionais do magistério, tendo esse 

índice chegado a 66,74%. 

No tocante aos gastos mínimos com saúde, que deve ser de 15% das receitas de 

impostos e transferências, o município gastou o índice de 28,35% cumprindo o limite 

mínimo. 

Com relação aos pareceres dos Conselhos Municipais todos foram favoráveis tanto o 

“Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB”, quanto o do 

Conselho Municipal de Saúde do Município de Nova Venécia”, este último sugerindo a 

aprovação com ressalva. 

O Poder Executivo também respeitou o percentual máximo de 7% da receita tributária 

adicionada de transferências recebidas no ano anterior, que transferiu ao Poder 

Legislativo, a título de duodécimo, no decorrer do exercício.  

Diante da análise do corpo técnico, bem como dos documentos acostados nos autos, 

não havendo inconsistências que macularam a prestação de contas, concluo que deve 

ser emitido Parecer Prévio pela Aprovação com ressalva das Contas do Executivo de 

Nova Venécia. 

 

DECISÃO 

 

Ante ao exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, com fundamento no 

artigo 80, inciso II da Lei Complementar 621/2012, e do artigo 132, inciso II, da 

Resolução TC 261/2013, divergindo parcialmente da Área Técnica e corroborando o 

entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO: 

1. Pela desnecessidade de declaração de inconstitucionalidade, bastando a 

determinação para que se abstenha de incluir nos projetos de lei orçamentária, 

dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados;  
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2.  Pela emissão de Parecer Prévio, dirigido à Câmara Municipal de Nova Venécia, 

recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS, das contas da Prefeitura 

Municipal de Nova Venécia, relativas ao exercício de 2014, sob a 

responsabilidade do Sr. Mário Sérgio Lubiana; 

3. Por DETERMINAR, com fundamento no art. 1º, inciso XVI da LC 621/12, que 

deverá ser objeto de monitoramento por esta Corte: 

3.1. Proceda, nos próximos exercícios, à contabilização dos investimentos em 

consórcios públicos; 

3.2. Encaminhe, nas próximas prestações de contas, os relatórios de analise das 

prestações de contas efetuadas pelo Conselho Municipal de Saúde em todos 

os Trimestres do exercício a que se referirem as contas; 

3.3. Se abstenha de incluir, em projetos de lei orçamentaria, dispositivos que 

permitam a abertura de créditos ilimitados, ante a vedação constitucional 

contida no art. 167, inciso VII, da Constituição da República. 

 

Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.  

 

PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3608/2015, RESOLVEM os Srs. 

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

em sessão realizada no dia sete de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos 

termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner: 

1. Determinar para que se abstenha de incluir nos projetos de lei orçamentária, 

dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados, considerando desnecessária 

a declaração de inconstitucionalidade; 

2. Recomendar à Câmara Municipal de Nova Venécia a aprovação com ressalvas da 

Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, relativa ao 

exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Mário Sérgio Lubiana; 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 50619-A6DA7-F8454



PARECER PRÉVIO TC-044/2017 
rp/lr 

  

3. Determinar com fundamento no art. 1º, inciso XVI da Lei Complementar 621/12, que 

deverá ser objeto de monitoramento por esta Corte: 

3.1 Proceda, nos próximos exercícios, à contabilização dos investimentos em 

consórcios públicos; 

3.2 Encaminhe, nas próximas prestações de contas, os relatórios de analise das 

prestações de contas efetuadas pelo Conselho Municipal de Saúde em todos os 

Trimestres do exercício a que se referirem as contas; 

3.3 Se abstenha de incluir, em projetos de lei orçamentaria, dispositivos que 

permitam a abertura de créditos ilimitados, ante a vedação constitucional contida 

no art. 167, inciso VII, da Constituição da República; 

4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Composição  

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

Manoel Nader Borges, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, e o senhor 

conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti. 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, 7de junho de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 
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CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Convocado 

 

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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