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PROCESSO             - TC-2240/2012 

JURISDICIONADO  - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 

ASSUNTO                - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011 

RESPONSÁVEL      - ROMERO LUIZ ENDRINGER  

 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011 

- 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM 

RESSALVA - 2) DETERMINAÇÕES - MONITORAMENTO 

3) ARQUIVAR. 

 

 

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

 

A -  RELATÓRIO 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura 

Municipal de Santa Leopoldina, exercício de 2011, de responsabilidade do 

Senhor Romero Luiz Endringer. 

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

fez juntar o Relatório Técnico Contábil RTC 404/2012 (f. 676 a 710 e anexos, 

vol. IV), que apontou a existência de possíveis irregularidades merecedoras de 

esclarecimentos: 
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3.3.3. Indicativos de Irregularidades 

3.3.3.a. Ajustes financeiros no montante de R$ 10.076,20 evidenciados no 
Balanço Financeiro (fls. 120-121). 

Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 101, 103 a 105. 

Consta (...) no Balanço Financeiro (fls. 120-121), ajustes financeiros no 
montante de R$ 10.076,20, carecendo de justificativa. 

3.3.3.b. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas 
constantes da Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a 
Receber. 

Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93, 101, 103 a 105. 

Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 308-310) foi 
constatado que há diversas contas, dentre as quais as de consignações 
retidas de servidores e de terceiros, sem recolhimento a quem de direito ou 
recebimento/compensação, conforme o caso, se perpetuando no balanço 
patrimonial, gerando acúmulo de saldo, conforme demonstração: 

 

Código Descrição  Sdo.Ant.   Cancel.   Inscrição   Baixa   Sdo. Final  

212110400000 Devol. Valores Diversos       5.251,50       22.530,10      21.993,77        5.787,83  

212110800000 Vale Transporte            16,05                16,05  

212119900001 Sindicato dos Serv.Munic.       4.547,99    235,99      25.226,92      26.775,49        2.763,43  

212119900005 Empréstimo Suméria          929,69            403,18         1.332,87  

212119900007 Contr.Sind.Anual       6.804,44       17.115,24      17.096,93        6.822,75  

212119900009 Empréstimo BB     14.690,12       85.755,25      86.453,12      13.992,25  

212119900010 BB Retenção Tar. Banc.            93,79                93,79  

212119900011 Banco Rural          956,57              956,57  

212129900001 ISS-Imposto s/ Serviço     17.358,12     107.417,80    106.365,72      18.410,20  

216199900001 Salário Familia a Pagar       2.334,16       19.029,19      17.998,81        3.364,54  

Total:     52.982,43    235,99    277.477,68    276.683,84      53.540,28  

 

3.3.3.c. Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de 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 da República 
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Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 306-320) e Anexo 
17 (fls.128-130), constatou-se que as contas que evidenciam os valores 
retidos dos servidores e de terceiros a título de contribuições ao INSS 
apresentam indícios de falta de recolhimento das contribuições à autarquia 
federal. 

Considerando o prazo de recolhimento que é dado pelas leis referenciadas, 
poder-se-ia admitir que apenas o mês de dez/11 encontre-se pendente de 
pagamento na data de encerramento do exercício. Entretanto, de acordo 
com o detalhamento abaixo, as contas apresentam saldos com tendência a 
aumentar a cada exercício, se perpetuando no passivo e indicando o não 
recolhimento total dos valores que são retidos. 

 

Código Descrição  Sdo.Ant.   Cancel.   Inscrição   Baixa   Sdo. Final  

212110200000 INSS Servidores R$ 243.266,62   R$ 392.553,64  R$ 382.495,42  R$ 253.324,84  

212130100000 INSS Serv. Terceiros R$ 98.003,80  R$ 3,75  R$ 42.005,30  R$ 37.236,90  R$ 102.768,45  

Total: R$ 341.270,42  R$ 3,75  R$ 434.558,94  R$ 419.731,94  R$ 356.093,67  

 

3.3.3.d. – Ausência de Recolhimento de IRRF. 

 

Base normativa: arts. 865 e 868 do Regulamento do Imposto de Renda 

(RIR) de 1999 alterado pelo inc. I, alínea "d" do art. 70 da Lei 11.196/2005, 

inc. I do art. 158 e art. 37 da Constituição da República; art. 35, I da Lei 

4320/64; 

Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 306-320) e Anexo 
17 (fls.128-130), verificou-se que os valores retidos de IRRF de pessoas 
físicas e jurídicas não foi recolhido à Prefeitura Municipal de Mimoso, 
prejudicando, o reconhecimento da receita e consequentemente a 
destinação de recursos à saúde e à educação, haja vista que esta receita é 
do município e compõe a base de cálculo. A seguir detalhamento: 

 

Código Descrição  Sdo.Ant.   Cancel.   Inscrição   Baixa   Sdo. Final  

212120200000 IRRF de PF/PJ R$ 6.454,41  R$ 13,72  R$ 42.128,63  R$ 41.657,56  R$ 6.911,76  

Total: R$ 6.454,41  R$ 13,72  R$ 42.128,63  R$ 41.657,56  R$ 6.911,76  
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3.3.3.e. – Divergência no montante de Restos a Pagar não Processados. 

Base normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 36, 85, 86, 87, 88, 89, 101, 103, 105 e 

Anexo 17. 

Do confronto entre o balancete analítico da despesa (fls. 282) e os Anexos 
13 e 17 (fls. 120 e 128), constata-se divergência de R$ 3.768,25 no 
montante de Restos a Pagar, conforme abaixo demonstrado: 

 

Restos a Pg Inscritos fls.  Valor 

Anexo 13 120 R$ 2.510.796,65  

Anexo 17 128 R$ 2.510.796,65  

Balancete Analítico da Despesa 282 R$ 2.507.028,40  

Diferença: R$ 3.768,25  

 

3.3.3.f. – Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal Previdenciária 
ao INSS. 

Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91.  

Em análise ao balancete de despesa consolidado (fls. 285-296) constatou-
se indícios de ausência de recolhimento à autarquia federal INSS das 
obrigações patronais previdenciárias do Município, tendo em vista que, 
conforme abaixo demonstrado, foi liquidado um montante de R$ 
978.320,70 à título de Obrigação Patronal previdenciária (331901300000), 
tendo sido recolhido apenas R$ 610.239,29, restando a pagar o montante 
de R$ 368.081,41, que corresponde a 37,62% do valor liquidado. 

 

331901300000 - Obrigação Patronal _ INSS (fls. 285-296) 

Secretaria Municipal Empenhado  Liquidado Pago A pagar % A pagar 

Gabinete do Prefeito R$ 48.984,39  R$ 48.984,39  R$ 755,82  R$ 48.228,57  98,46% 

Coord. de Planejamento R$ 8.169,02  R$ 8.169,02  R$ 0,00 R$ 8.169,02  100,00% 

Advocacia Geral R$ 13.686,00  R$ 13.686,00  R$ 0,00 R$ 13.686,00  100,00% 

Administração R$ 35.753,66  R$ 35.753,66  R$ 16.052,63  R$ 19.701,03  55,10% 

Finanças R$ 17.105,23  R$ 17.105,23  R$ 393,96  R$ 16.711,27  97,70% 

Obras e Serv. Publ. R$ 111.161,41  R$ 111.161,41  R$ 2.558,23  R$ 108.603,18  97,70% 

Educação R$ 296.726,90  R$ 296.722,84  R$ 255.966,04  R$ 40.756,80  13,74% 

Saúde R$ 328.508,20  R$ 328.508,20  R$ 325.564,97  R$ 2.943,23  0,90% 
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Trab/Desenv/Ação Social R$ 60.201,24  R$ 60.201,24  R$ 5.191,19  R$ 55.010,05  91,38% 

Agricultura/Meio Ambiente R$ 18.141,82  R$ 18.141,82  R$ 357,78  R$ 17.784,04  98,03% 

Cultura/Turismo R$ 23.151,88  R$ 23.151,88  R$ 1.526,37  R$ 21.625,51  93,41% 

Esporte R$ 16.735,01  R$ 16.735,01  R$ 1.872,30  R$ 14.862,71  88,81% 

Total: R$ 978.324,76  R$ 978.320,70  R$ 610.239,29  R$ 368.081,41  37,62% 

 

3.5.4. Garantia de Valores 

Base Legal: art. 40 caput e §1º, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º da 
Lei 101/00  

De acordo com as informações encaminhadas via sistema LRFweb (2º 
semestre de 2011) houve concessão de garantias no montante de R$ 
2.339.290,30 e não houve recebimento de contragarantias em 2011, 
conforme demonstração: 

Descrição Valores Quociente 

Contragarantias recebidas R$ 0,00    

Garantias concedidas R$ 2.339.290,30  9,41% 

Receita Corrente Líquida R$ 24.859.443,47  

Tendo em vista que as Notas Explicativas (fls. 658-659) discriminam a 
Dívida Fundada do Município, considera-se relevante a prestação de 
esclarecimentos quanto à concessão de garantias pelo município, como a 
quem foram concedidas e se está condicionada ao oferecimento de 
contragarantia, sugerindo-se assim, citação para esta finalidade. 

 

Na sequência, a 5ª Secretaria de Controle Externo fez juntar aos autos a 

Instrução Técnica Inicial – ITI 1041/2011 (f. 711), sugerindo a citação do 

responsável senhor Romero Luiz Endringer, nos termos do Relatório Técnico 

Contábil RTC 404/2012. 

Nos termos da Decisão Monocrática Preliminar DECM 36/2013, fls. 713-714, o 

Relator, determinou a citação, senhor Romero Luiz Endringer, concedendo-lhe o 
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prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para apresentar justificativas em face das 

irregularidades elencadas no relatório técnico contábil e instrução técnica inicial. 

Devidamente citado - Termos de Citação nº 102/2013 (fl. 715), o responsável 

apresentou tempestivas justificativas às f. 720-735, acompanhada da 

documentação de f. 736-967, que, por força do despacho do ilustre Relator (f. 

969), foram juntadas aos autos, para em seguida serem examinadas pela área 

técnica. 

Ato contínuo, a 5ª Secretaria de Controle Externo, mediante Instrução Contábil 

Conclusiva ICC 66/2013 (f. 971-990), analisa a prestação de contas anual, 

confrontando as constatações da ITI com a manifestação do gestor, sendo os 

autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas – NEC. 

Conforme Manifestação Técnica Preliminar MTP 315/2013, o NEC opinou pela 

necessidade de citação do contador, senhor Jorge Luiz Smiderle Valdetaro, em 

razão das irregularidades mantidas na ICC 66/2013 serem de natureza contábil (f. 

995-998). 

Seguindo a determinação do Relator (f. 1000), a proposta de citação foi submetida 

ao crivo da 5ª Secretaria de Controle Externo, que procedeu à elaboração da 

Manifestação Técnica Preliminar MTP 367/2013 em que diverge do NEC por 

assim entender: 

(...)  

... em nosso entendimento não há no presente processo elementos que 
possam subsidiar instrução técnica que tenha como objetivo atribuir ao 
contador a responsabilidade das irregularidades que restaram não 
saneadas, tendo em vista que não se trata de irregularidade de natureza 
contábil, mas sim da ausência de recolhimento de obrigações cuja 
obrigação é do Prefeito.   

(...) 
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Assim retornaram os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas, que prossegue sua análise transcrevendo a síntese da Instrução 

Contábil Conclusiva, conforme segue adiante. 

 

[...] 

II. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE ABORDADOS NO RTC 404/2012 e 
ITI 1041/2012. 

II.1. Ajustes financeiros no montante de R$ 10.076,20 evidenciados no 
Balanço Financeiro (fls. 120-121). (Item 3.3.3.a.) 

Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 101, 103 a 105. 

Consta evidenciado no Balanço Financeiro (fls. 120-121), ajustes 
financeiros no montante de R$ 10.076,20, carecendo de justificativa. 

Justificativa (fls. 721-723): Justificou o defendente que os ajustes 
financeiros referem-se a ressarcimento de pagamentos efetuados, cujos 
favorecidos não retiraram os cheques junto a Tesouraria da Secretaria 
Municipal de Finanças. Sendo os pagamentos restituídos as respectivas 
contas, num total de Ajustes Financeiros (622330704000) no Balanço 
Financeiro do Município de R$ 10.076,20 (dez mil, setenta e seis reais e 
vinte centavos), sendo R$9.027,01 na UG da PMSL e R$1.049,19 na UG 
do FMS.” 

Para comprovação das justificativas acima, alegou estar encaminhando 
junto a defesa, o razão da conta contábil 626230704000 — Ajustes 
Financeiros da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina e do Fundo 
Municipal de Saúde de Santa Leopoldina e as Notas de Arrecadação de 
Receita. 

Análise Técnica: O defendente discrimina cada Nota de Arrecadação, 
contribuinte e valor por UG (fls. 721-723), e enviou cópia do Razão do 
Plano de Contas da Prefeitura (fls. 737) no montante de R$ 9.027,01 e do 
Fundo Municipal de Saúde (fls. 749) no montante de R$ 1.049,19. Sendo 
assim, considera-se os ajustes justificados. Item regular. 

II.2. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas 
constantes da Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a 
Receber. (Item 3.3.3.b.) 
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Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93, 101, 103 a 105. 

Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 308-310) foi 
constatado que há diversas contas, dentre as quais as de consignações 
retidas de servidores e de terceiros, sem recolhimento a quem de direito ou 
recebimento/compensação, conforme o caso, se perpetuando no balanço 
patrimonial, gerando acúmulo de saldo, conforme demonstração: 

 

 

Código Descrição  Sdo. Ant.  
 

Cancel.  
 Inscrição   Baixa   Sdo. Final  

212110400000 Devol. Valores Diversos 5.251,50   22.530,10  21.993,77  5.787,83  

212110800000 Vale Transporte 16,05     16,05  

212119900001 Sindicato dos Serv. Munic. 4.547,99   235,99  25.226,92  26.775,49  2.763,43  

212119900005 Empréstimo Suméria 929,69   403,18   1.332,87  

212119900007 Contr. Sind. Anual 6.804,44   17.115,24  17.096,93  6.822,75  

212119900009 Empréstimo BB 14.690,12   85.755,25  86.453,12  13.992,25  

212119900010 BB Retenção Tar. Banc. 93,79     93,79  

212119900011 Banco Rural 956,57     956,57  

212129900001 ISS-Imposto s/ Serviço 17.358,12   107.417,80  106.365,72  18.410,20  

216199900001 Salário Familia a Pagar 2.334,16   19.029,19  17.998,81  3.364,54  

Total: 52.982,43   235,99  277.477,68  276.683,84  53.540,28  

   

Justificativa  (fls. 723-728): Inicialmente, o defendente informou que no exercício 
em análise, os valores inscritos foram, em sua maioria, baixados. E que as contas 
relacionadas possuem saldos anteriores que vêm se arrastando desde 2008. E 

ainda que: 

“após levantamento feito no município, foi providenciada a regularização dos 
saldos das contas, conforme abaixo: 

• Conta 212110400000 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - 

classificada atualmente na conta contábil 218810199001 - DEVOLUÇÃO DE 

VALORES DIVERSOS 

O saldo da referida conta na data de 31/12/2011 estava registrado nas Unidades 

Gestoras, conforme segue: 

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 4.782,30 
Fundo Municipal de Saúde   R$ 1.005,53 
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Total do Saldo    R$ 5.787,83 

Para regularizar esta conta foi providenciado o pagamento de n° 000296/2013 a 
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina no valor de R$ 4.782,30 (quatro mil, 
setecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), regularizando o saldo da conta 
na Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina. Para regularização do saldo 
consignado no Fundo Municipal de Saúde, foi providenciado o pagamento de N° 
0000036/2013 a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina no valor de R$ 1.005,53 
(hum mil, cinco reais e cinquenta e três centavos), regularizando o saldo da conta. 

Estamos encaminhando em junto a defesa a Nota de Pagamento N° 0000036/2013 
do Fundo Municipal de Saúde e o razão da conta contábil 218810199001 - 
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS. E ainda, a Nota de Pagamento N° 
0000296/2013 da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina e razão da conta 
contábil 218810199001 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS. 

• Conta 212110800000 - VALE TRANSPORTE - classificada 

atualmente na conta contábil 218810116000 - RETENÇÃO RELATIVA A 

VALE TRANSPORTE 

Foi constatado que o valor foi lançado indevidamente nesta conta, pois o Município 
não fornece e não disponibiliza Vale Transporte aos seus servidores. Foi 
providenciado o cancelamento deste saldo, conforme o Decreto N° 115/2013 de 
27/02/2013. Em anexo, cópia do respectivo Decreto e razão da conta contábil 
218810116000 — RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE, com o saldo 
regularizado. 

• Conta 212119900001 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - 

classificada atualmente na conta contábil 218810113001 - CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL MENSAL SISMUSAL 

Ao final do exercício de 2010 o saldo da conta era de R$ 4.547,99. Em 2011 foi 
providenciado o cancelamento de R$ 235,99. Foi inscrito o valor de R$ 25.226,92 e 
recolhido a importância de R$ 26.775,49, restando um saldo final de R$ 2.763,43, 
regularizando parcialmente o saldo desta conta ainda no exercício de 2011. No 
decorrer do exercício de 2013, vamos providenciar a regularização do restante do 
saldo. 

• Conta 212119900005 - EMPRÉSTIVIO SUMÉRIA - classificada atualmente 

na conta contábil 218810115005 - EMPRÉSTIMO SUMÉRIA 

Esta conta apresentava no início do exercício de 2011 um saldo de R$ 929,69 e foi 
inscrito um valor de R$ 403,18 no decorrer do exercício de 2011, ficando saldo final 
de R$ 1.332,87. No final do exercício de 2012 apresentava saldo de R$ 1.343,82 e 
foi consignado no mês de janeiro/2013 o valor.de R$ 11,98, totalizando um saldo a 
pagar de R$ 1.355,80. Foi providenciado na data de 27/02/2013 o pagamento no 
valor de R$ 1.355,80 a empresa consignatária dos valores retidos de 2011 até 
31/01/2013, regularizando a presente conta. Segue, em anexo, razão da conta 
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contábil e cópia do comprovante de depósito — Banestes a Suméria referente aos 
valores consignados. 

• Conta 212119900007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - classificada 

atualmente na conta contábil 218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 

No início do exercício de 2011 a conta apresentava saldo de R$ 6.804,44. Durante 
o ano foi inscrito R$ 17.115,24 e baixado R$ 17.096,93, restando saldo final de R$ 
6.822,75. Vamos no decorrer do exercício de 2013 adotar o mesmo procedimento 
quanto as pendências registradas nas contas de empréstimo Banco do Brasil, 
verificando se há pendências de repasses junto ao Sindicato. Caso seja a resposta 
negativa, vamos providenciar o cancelamento do valor e se houver pendências 
vamos providenciar o pagamento regularizar do o saldo. 

• Conta 212119900009 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - classificada 

atualmente na conta contábil 218810115002 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 

O saldo da referida conta estava registrado nas Unidades Gestoras, conforme 

segue: 

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 9.349,92 
Instituto de Previdência de Santa Leopoldina R$ 846,95 
Fundo Municipal de Saúde   R$ 3.795,38 
Total do saldo     R$ 13.992,25 

 

Na Unidade Gestora Prefeitura de Santa Leopoldina, consta registrado saldo de R$ 
9.349,92. O restante do valor está consignado do IPSL e no FMS. Encaminhamos 
o OF. SEFI N° 027/2013 de 25/02/2013 ao Banco solicitando informações acerca 
do saldo devedor da Prefeitura junto ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil, por 
meio do Expediente datado de 27/02/2013, assinado pelo Gerente de Serviços, Sr. 
Flávio Rosário Thebaldi, informou da inexistência de saldo devedor junto a referida 
instituição financeira na data de 31/12/2011. Foi providenciado o Decreto N° 
115/2013 de 27/02/2013, cancelando o saldo da respectiva conta, regularizando o 
saldo pendente da Prefeitura. Estamos juntando a defesa o razão da conta, 
Decreto N° 115/2013, OF. SEFI N° 027/2013 de 25/02/2013 e expediente do 
Banco do Brasil.  

 

• Conta 212119900009 - BB RETENÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA 

O saldo da referida conta está registrado na Unidade Gestora do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Santa Leopoldina, não sendo possível a 
regularização da respectiva conta. Cabe ao IPASL a regularização. Em anexo 
razão, demonstrando a consolidação do saldo do IPASL na PMSL. 
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• Conta 212119900001 - BANCO RURAL - classificada atualmente na conta 
contábil 21881011500 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL 

Foi enviado o OF. SEFI N° 028/2013 de 25/02/2013, ao Departamento de 
Recursos Humanos solicitando o número da conta para recolhimento dos valores 
ao Consignatário. O Departamento de Recursos através do OF. Divisão de 
Recursos Humanos N° 003/2013 datado de 27/02/2013, nos informou que desde 
setembro de 2008 não foi efetuado descontos em folha de pagamento em favor do 
consignatário e que até a presente data a Prefeitura não recebeu nenhuma 
notificação de débitos junto a referida instituição. 

Assim, por meio do Decreto N° 115/2013 de 27/02/2013, foi realizado o cancelado 
do saldo desta conta, regularizando a pendência. Em anexo o OF. SEFI N° 
028/2013 de 25/02/2013, Decreto N° 115/2013 de 27/02/2013 e razão da conta 
contábil, demonstrando o cancelamento. 

• Conta 212129900001 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - classificada 
atualmente na conta contábil 218810108000 - ISS. 

O saldo da referida conta na data de 31/12/2011 estava registrado nas Unidades 
Gestoras, conforme segue: 

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 17.606,95 
Fundo Municipal de Saúde      R$      803,25 
Total do saldo     R$ 18.410,20 

Para regularização deste saldo foi providenciado o pagamento de n° 000298/2013 
a Prefeitura Municipal de Santa LeopoIdina no valor de R$ 16.909,15 (dezesseis 
mil, novecentos e nove reais e quinze centavos), regularizando o saldo da conta na 
Prefeitura Municipal. Para regularização do saldo no FMS, foi realizado o 
pagamento de N° 0000037/2013 a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina no 
valor de R$ 803,25 (oitocentos e três reais e vinte e cinco centavos). 

Estamos juntando a defesa a Nota de Pagamento N° 0000037/2013 do Fundo 
Municipal de Saúde e razão da conta contábil 218810108000 - ISS. E ainda a Nota 
de Pagamento N° 0000298/2013 da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina e 
razão da conta contábil 218810108000 - ISS. 

Anexamos também o Razão da Conta Contábil 218810108000 - ISS, da Prefeitura 
Municipal de Santa Leopoldina no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, 
demonstrando a composição do saldo na Prefeitura com saldo inicial e final da 
conta e o Razão da Conta Contábil 218810108000 — ISS, do Fundo Municipal de 
Saúde de Santa Leopoldina no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, 
demonstrando a composição do saldo no Fundo Municipal de Saúde com saldo 
inicial e final da conta. 

• Conta 216199900001 - Salário Família a Pagar - classificada atualmente 
nas contas contábeis 113810800002 - Salário Família - INSS e113810800001 - 
Salário Família - IPSL.  
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O saldo da referida conta na data de 31/12/2011 estava registrado nas Unidades 
Gestoras, conforme segue: 

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 3.220,64 
Fundo Municipal de Saúde   R$ 143,90 
Total do saldo     R$ 3.364,54 

Na UG Prefeitura de Santa Leopoldina, o saldo inicial da conta era de R$ 1.422,88. 
Foi verificado diferença de R$ 82,92 (março), R$ 82,92 (julho), R$ 207,40 (agosto), 
R$ 165,92 (setembro), totalizando o valor de R$ 539,16. Os valores foram pagos 
aos respectivos servidores, porém por um equívoco não foi feito o lançamento do 
pagamento a Prefeitura desses valores descontados da parte patronal do INSS 
para pagamento do salário família. Foi providenciado o pagamento a Prefeitura, 
regularizando parcialmente o saldo de 2011. 

Constatamos ainda diferença de R$ 1.300,08, cujo valor foi liquidado em 
duplicidade no mês de dezembro. Foi providenciado o pagamento a prefeitura no 
valor de R$ 1.300,08 regularizando outra parte do saldo de 2011 desta conta. 

Para comprovar tais justificativas estimas encaminhando o razão da conta contábil 
do exercício de 2011 e 2013, demonstrando a regularização de parte do saldo de 
2011, Notas de Pagamento N° 458/2013 e 459/2013. E ainda as Notas de 
Arrecadação N° 265/2013 e N° 266/2013.” [Sic] 

Análise Técnica: Constatou-se às fls. 754-839, documentos para comprovação das 
justificativas apresentadas, sendo que quanto à conta 216199900001 - Salário Família a 
Pagar - classificada atualmente nas contas contábeis 113810800002 - Salário Família - 
INSS e 113810800001 - Salário Família – IPSL, a justificativa e documentos sanearam 
parcialmente o saldo acumulado; e, quanto às contas Conta 212119900001 - SINDICATO 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - classificada atualmente na conta contábil 
218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL SISMUSAL (saldo em 31/12/2011 
de R$ 2.763,43) e Conta 212119900007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - 
classificada atualmente na conta contábil 218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
ANUAL (saldo em 31/12/2011 de R$ 6.822,75), a justificativa do defendente limitou-se ao 
compromisso de apurar e regularizar tais saldos no decorrer do exercício 2013. Desta 
forma, considera-se o presente item parcialmente regularizado e sugere-se o 
acompanhamento da movimentação das contas 218810113001- Sindicato dos Serv. 
Munic., 218810113002- Contr. Sind. Anual, 113810800002- Salário Familia a Pagar-INSS e 
113810800001- Salário Familia a Pagar_IPSL nas próximas prestações de contas anuais, 
especialmente a do exercício 2013, visando aferir se foi efetivada a regularização das 
mesma.  

 

II.3. Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de servidores e de terceiros. 
(Item 3.3.3.c.) 

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

Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 306-320) e Anexo 17 (fls. 128-
130), constatou-se que as contas que evidenciam os valores retidos dos servidores e de 
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terceiros a título de contribuições ao INSS apresentam indícios de falta de recolhimento 
das contribuições à autarquia federal.  

Considerando o prazo de recolhimento que é dado pelas leis referenciadas, poder-se ia 
admitir que apenas o mês de dez/11 encontre-se pendente de pagamento na data de 
encerramento do exercício. Entretanto, de acordo com o detalhamento abaixo, as contas 
apresentam saldos com tendência a aumentar a cada exercício, se perpetuando no 
passivo e indicando o não recolhimento total dos valores que são retidos. 

Código Descrição  Sdo.Ant.  
 

Cancel.  
 Inscrição   Baixa   Sdo. Final  

212110200000 
INSS 
Servidores 

R$ 243.266,62   R$ 392.553,64  R$ 382.495,42  R$ 253.324,84  

212130100000 
INSS Serv. 
Terceiros 

R$ 98.003,80  R$ 3,75  R$ 42.005,30  R$ 37.236,90  R$ 102.768,45  

Total: R$ 341.270,42  R$ 3,75  R$ 434.558,94  R$ 419.731,94  R$ 356.093,67  

 

 

 

Justificativa (fls. 729-730): o defendente apresentou a seguinte justificativa: 

 

“O saldo da conta 212110200000-INSS Servidores estava assim 
constituído no final do exercício 2011 

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 252.050,32 
Fundo Municipal de Saúde   R$    1.263,49 
Instituto de Previdência dos Servidores R$         11,03 
Total do Saldo    R$ 253.324,84 

Do total retido dos servidores no exercício de 2011 na Prefeitura (R$ 
239.362,04) foi pago ao Ministério da Previdência e Assistência Social - 
Receita Federal o valor de R$ 216.692,58, ficando um saldo a recolher de 
R$ 22.669,46, que correspondem basicamente a valores consignados no 
mês de dezembro/2011, conforme admitiu a analista. 

Assim, para comprovar as justificativas apresentadas, estamos 
encaminhando relatório totalizado em 31/12/2012 demonstrando que os 
valores que ficaram a recolher, foram devidamente pagos. O valor de R$ 
734,35 foi determinado a tesouraria para recolhimento do saldo residual 
de 2011. 

Quanto ao saldo da conta 212130100000 - INSS Serviços de Terceiros 
estava assim constituído no final do exercício de 2011 

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 102.506,10 
Fundo Municipal de Saúde    R$        
262,35 
Total do saldo R$ 102.768,45 

Do total retido de R$ 41.786,18 dos prestadores de serviços no exercício 
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de 2011 na Prefeitura, foi pago ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social - Receita Federal o valor de R$ 36.369,78, ficando saldo a recolher 
de R$ 5.416,40, que correspondem basicamente a valores consignados 
no mês de dezembro/2011. O relatório totalizado em 31/12/2012 
demonstra que os valores que ficaram a recolher, foram devidamente 
pagos. O valor de R$ 571,09 foi determinado a tesouraria para 
recolhimento do saldo residual de 2011. Assim, no período que estivemos 
no município, não houve prejuízo a arrecadação das contribuições a 
autarquia federal no exercício de 2011.” [Sic] 

Análise Técnica: O defendente enviou documento às fls. 841-876, visando 
comprovar as alegações apresentadas, que não são suficientes para justificar a 
presente irregularidade, tendo em vista que o defendente se limitou a prestar 
esclarecimentos quanto à movimentação ocorrida exclusivamente no exercício 
de 2011, sem, contudo, justificar a ausência de recolhimento dos valores retidos 
dos servidores e de terceiros a título de contribuições ao INSS de exercícios 
anteriores, que compõem a dívida do município e consequentemente são de 
responsabilidade do gestor. 

A dívida previdenciária está registrada nos demonstrativos contábeis e requer 

quitação, independentemente de quem esteja à frente da gestão ou de qual 

exercício foi originada, sob pena, inclusive, de se tornar cada vez mais onerosa 

em função da incidência dos encargos financeiros.  

Conforme abaixo demonstrado, o saldo em 31/12/2011 não é o admitido, sendo 
de 64,53% - INSS Servidores e 244,66% - INSS Serv. Terceiros, em relação às 
respectivas inscrições em 2011. Desta forma, considera-se este Item Irregular. 

 

 

Código Descrição 
Saldo em 

31/12/2010 
Inscrição 

2011 
Saldo em 

31/12/2011 
% 

212110200000 INSS Servidores 
R$ 

243.266,62 
R$ 392.553,64 R$ 253.324,84 64,53% 

212130100000 INSS Serv. Terceiros 
R$ 

98.003,80 
R$ 42.005,30 R$ 102.768,45 244,66% 

 

É importante ressaltar que deixar de recolher as contribuições recolhidas dos 
contribuintes à previdência social, no prazo e forma legal ou convencional, 
configura apropriação indébita previdenciária na forma do Art. 168-A do CP

1
. 

                                            
1
 Apropriação indébita previdenciária  

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou 
convencional:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  

§ 1
o
 Nas mesmas penas incorre quem deixar de:  

I - recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de 
pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público; 
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Registre-se, ainda, que se trata de irregularidade já abordada na PCA do 
exercício 2009 e alvo de Recomendação do Parecer Prévio 33/2011, tendo o 
defendente à época se comprometido a realizar a regularização na PCA de 
2011 (TC 2026/11, fls. 923-924 e 1129). 

II.4. Ausência de Recolhimento de IRRF. (Item 3.3.3.d.) 

Base normativa: arts. 865 e 868 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) 
de 1999 alterado pelo inc. I, alínea "d" do art. 70 da Lei 11.196/2005, inc. I do 
art. 158 e art. 37 da Constituição da República; art. 35, I da Lei 4320/64; 

Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 306-320) e Anexo 17 
(fls. 128-130), verificou-se que os valores retidos de IRRF de pessoas físicas e 
jurídicas não foi recolhido à Prefeitura Municipal de Mimoso, prejudicando, o 
reconhecimento da receita e consequentemente a destinação de recursos à 
saúde e à educação, haja vista que esta receita é do município e compõe a 
base de cálculo. A seguir detalhamento: 

Código Descrição  Sdo.Ant.   Cancel.   Inscrição   Baixa   Sdo. Final  

212120200000 IRRF de PF/PJ R$ 6.454,41  R$ 13,72  R$ 42.128,63  R$ 41.657,56  R$ 6.911,76  

Total: R$ 6.454,41  R$ 13,72  R$ 42.128,63  R$ 41.657,56  R$ 6.911,76  

 

Justificativa (fls. 731.): o defendente apresentou a seguinte justificativa: 

“Conta 212120200000 — IRRF de PP:/PJ — classificada atualmente na 
conta contábil 218810104003 — IRRF DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA 

O saldo da referida conta na data de 31/12/2011 estava registrado 
nas Unidades Gestoras, conforme segue:  

 
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina  R$ 6.766,12

 
 

Fundo Municipal de Saúde    R$    145,64 
Total do Saldo     R$ 6.911,76 
 
 

 

Para regularização do saldo desta conta, foi providenciado na Prefeitura 
Municipal de Santa Leopoldina o pagamento de N° 300/2013, no valor de 
R$ 6.358,36 e o lançamento deste valor na Receita, conforme Nota de 
Arrecadação N° 235/2013. 

O saldo do Fundo Municipal de Saúde, foi providenciado o pagamento de 
N° 38/2013, no valor de R$ 145,64 e a Nota de Arrecadação na Prefeitura 
de N° 233/2013, regularizando o saldo de 2011. 

Encaminhamos em anexo, Nota de pagamento 300/2013, Nota de 
Arrecadação 235/2013, Nota de Pagamento de N° 38/2013 (FMS), 
Nota de Arrecadação de N° 233/2013 e razão da conta.” [Sic]  

Análise Técnica: Consta dos autos (fls. 880-881, 903) Razão do Plano de 
Contas da conta 212120200000 - IRRF de PF/PJ da Prefeitura Municipal e 
Fundo Municipal de Saúde, respectivamente, constando o recolhimento dos 
valores remanescentes em epígrafe no exercício 2013. Item Regular. 

II.5. Divergência no montante de Restos a Pagar não Processados. (Item 
3.3.3.e.) 
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Base normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 36, 85, 86, 87, 88, 89, 101, 103, 105 e 
Anexo 17. 

Do confronto entre o balancete analítico da despesa (fls. 282) e os Anexos 13 e 
17 (fls. 120 e 128), constata-se divergência de R$ 3.768,25 no montante de 
Restos a Pagar, conforme abaixo demonstrado: 

Restos a Pg Inscritos fls.  Valor 

Anexo 13 120 R$ 2.510.796,65  

Anexo 17 128 R$ 2.510.796,65  

Balancete Analítico da Despesa 282 R$ 2.507.028,40  

Diferença: R$ 3.768,25  

 

Justificativa (fls. 732): o defendente apresentou a seguinte justificativa: 

“O valor de R$ 3.768,25, refere-se a Anulação da Ordem de Pagamento 
N° 032/2011, através da Nota de Anulação de Pagamento de N° 
038/2011, cujo saldo de R$ 3.768,25 foi estornado para a conta 
211110103000 — Restos a Pagar Não Processados — Diversos, 
conforme demonstrado no razão da conta. 

Em anexo Razão da Plano de Contas 211110103000 — Restos a Pagar 
Não Processados — Diversos, demonstrando a anulação do pagamento 
(página 12), Listagem de Anulações de Pagamentos, Nota de Anulação 
de Pagamento N° 0000038/2011.” [Sic] 

Análise Técnica: O Razão do Plano de Contas 211110103000 — Restos a 
Pagar Não Processados — Diversos acostados às fls. 906-927, apresenta à fls. 
908 os pagamentos nº

s
 32, 33 e 34/2011, relativos aos empenhos 164, 165 e 

166/2010, às fls.919, apresenta a Anulação de Pagamento nº 38/2011, no 
montante de R$ 3.768,25 e justifica que o ch. nº 11727 foi baixado em 
duplicidade. Constata-se, portanto, que apesar de haver sido realizada a 
Anulação de Pagamento nº 38/2011, os demonstrativos contábeis não foram 
atualizados, gerando, dessa forma, a divergência supra. Tendo em vista que o 
valor da divergência não é relevante, correspondendo a 0,15% do valor total 
dos Restos a Pagar Inscritos no exercício conforme balancete analítico da 
despesa (fls. 282), sugere-se RECOMENDAR a realização de lançamento de 
ajuste contábil de acordo com as Normas NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 
1.133/08), que trata das demonstrações contábeis do setor público e estabelece 
as características quantitativas e qualitativas destas demonstrações contábeis, 
e determina que suas informações devam ser extraídas dos registros contábeis 
da entidade, e NBC T 16.5 (Resolução CFC nº. 1.132/08), que trata do registro 
contábil. 

II.6. Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal Previdenciária ao INSS. 
(3.3.3.f.) 

Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91.  

Em análise ao balancete de despesa consolidado (fls. 285-296) constatou-se 
indícios de ausência de recolhimento à autarquia federal INSS das obrigações 
patronais previdenciárias do Município, tendo em vista que, conforme abaixo 
demonstrado, foi liquidado um montante de R$ 978.320,70 à título de Obrigação 
Patronal previdenciária (331901300000), tendo sido recolhido apenas R$ 
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610.239,29, restando a pagar o montante de R$ 368.081,41, que corresponde a 
37,62% do valor liquidado. 

 

331901300000 - Obrigação Patronal _ INSS (fls. 285-296) 

Secretaria Municipal Empenhado  Liquidado Pago A pagar % A pagar 

Gabinete do Prefeito R$ 48.984,39  R$ 48.984,39  R$ 755,82  R$ 48.228,57  98,46% 

Coord. de Planejamento R$ 8.169,02  R$ 8.169,02  R$ 0,00 R$ 8.169,02  100,00% 

Advocacia Geral R$ 13.686,00  R$ 13.686,00  R$ 0,00 R$ 13.686,00  100,00% 

Administração R$ 35.753,66  R$ 35.753,66  R$ 16.052,63  R$ 19.701,03  55,10% 

Finanças R$ 17.105,23  R$ 17.105,23  R$ 393,96  R$ 16.711,27  97,70% 

Obras e Serv. Publ. R$ 111.161,41  R$ 111.161,41  R$ 2.558,23  R$ 108.603,18  97,70% 

Educação R$ 296.726,90  R$ 296.722,84  R$ 255.966,04  R$ 40.756,80  13,74% 

Saúde R$ 328.508,20  R$ 328.508,20  R$ 325.564,97  R$ 2.943,23  0,90% 

Trab/Desenv/Ação Social R$ 60.201,24  R$ 60.201,24  R$ 5.191,19  R$ 55.010,05  91,38% 

Agricultura/Meio Ambiente R$ 18.141,82  R$ 18.141,82  R$ 357,78  R$ 17.784,04  98,03% 

Cultura/Turismo R$ 23.151,88  R$ 23.151,88  R$ 1.526,37  R$ 21.625,51  93,41% 

Esporte R$ 16.735,01  R$ 16.735,01  R$ 1.872,30  R$ 14.862,71  88,81% 

Total: R$ 978.324,76  R$ 978.320,70  R$ 610.239,29  R$ 368.081,41  37,62% 

 

Justificativa (fls. 732-733): De acordo com o defendente: 

“Os valores que constam a pagar, foram compensados junto ao 
Ministério da Previdência - Receita Federal, conforme cópia da GFIP 
em anexo. Por um equívoco, não foi efetuado a baixa desses valores 
compensados. Neste exercício, Vamos providenciar os lançamentos 
de regularização desses valores.” [Sic] 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIA 
VALOR 

COMPENSADO 

jan-11 R$ 22.073,45 

fev-11 R$ 26.143,96 

mar-11 R$ 29.436,97 

abr-11 R$ 23.159,98 

mai-11 R$ 44.772,51 

jun-11 R$ 31.111,04 

jul-11 R$ 28.300,47 
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ago-11 R$ 29.678,46 

set-11 R$ 28.372,78 

out-11 R$ 28.389,63 

nov-11 R$ 28.366,23 

dez-11 R$ 36.045,40 

13° Salário R$ 13.321,49 

 

Análise Técnica: Constam dos autos (fls. 929-954), cópias dos protocolos de 
envio de Arquivos Conectividade Social e dos Comprovantes de Declaração 
das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a outras entidades e 
Fundos por FPAS, onde constam os valores apresentados pela defesa, 
totalizado R$ 369.172,37 em Créditos Previdenciários Compensados, valor 
superior em R$ 1.090,96 ao questionado.  

Segundo arts. 201 e 202 da Instrução Normativa INSS/DC Nº 100/2003 
compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se 
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições 
devidas à Previdência Social. Havendo pagamento de valores indevidos à 
Previdência Social, de atualização monetária, de multa ou de juros de mora, é 
facultado ao sujeito passivo optar pela compensação ou pela formalização do 
pedido de restituição. 

Não obstante a alegação de que o município possuía créditos previdenciários a 
compensar, constata-se situação inversa em exercícios anterior e posterior 
(2010 e 2012) ao em análise, tendo em vista celebração de termo de 
parcelamento: 

- PCA 2010 (TC 2.026/2011, fls. 1132): reconhecimento da divida de 
contribuição com o INSS, pertinente a 2009, no valor de R$ 398.766,99, 
conforme Nota 013/2011; 

- PCA 2012 (TC 3.333/2013, cópia anexa): inscrição de R$ 1.726.414,10 de 
dívida com o INSS, no passivo permanente, pertinente ao processo 
15582.00154/2011-36. 

Portanto, carece a alegação da defesa de maior detalhamento e respectiva 
comprovação de que de fato o município possuía créditos previdenciários a 
compensar. Item Irregular. 

É importante registrar que tramita nesta corte de contas, o processo TC 
6.024/2012 referente à Representação que apura supostas irregularidades no 
procedimento licitatório para a contratação da empresa URBIS – Instituto de 
Gestão Pública pelo Município de Santa Leopoldina, para prestação de serviços 
de recuperação de créditos tributários (Pasep e INSS), supostamente indevidas, 
recolhidas pelos municípios.  

 

 

II.7. Garantia de Valores (Item 3.5.4.) 

Base Legal: art. 40 caput e §1º, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º da Lei 
101/00  
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De acordo com as informações encaminhadas via sistema LRFweb (2º 
semestre de 2011) houve concessão de garantias no montante de R$ 
2.339.290,30 e não houve recebimento de contragarantias em 2011, conforme 
demonstração: 

Descrição Valores Quociente 

Contragarantias recebidas R$ 0,00    

Garantias concedidas R$ 2.339.290,30  
9,41% 

Receita Corrente Líquida R$ 24.859.443,47 

 

Tendo em vista que as Notas Explicativas (fls. 658-659) discriminam a Dívida 
Fundada do Município, considera-se relevante a prestação de esclarecimentos 
quanto à concessão de garantias pelo município, como a quem foram 
concedidas e se está condicionada ao oferecimento de contragarantia, 
sugerindo-se assim, citação para esta finalidade. 

Justificativa (fls. 734): A defesa alegou que “não houve a concessão de 
garantias na Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina no exercício de 2011. 
Dessa forma cabe informar que, por um equivoco, o montante de 
R$2.339.290,30 foi registrado indevidamente na LRFWeb.” E, informou que no 
exercício de 2012 não houve o lançamento de garantia.” 

Análise Técnica: Esclareceu o defendente que as informações registradas na 
LRFWeb estão equivocadas. Sugere-se acolher a justificativa dada. 

(...) 

VI. CONCLUSÃO 

(...) 

Do exame efetuado, foi constatado que as justificativas e peças apresentadas 
pelo jurisdicionado a fim de retificar ou justificar as irregularidades abordadas 
foram insuficientes para os seguintes itens: 

II.2. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes da 
Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a Receber. Base Normativa: 
Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93, 101, 103 a 105. 

II.3. Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de 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 da República  

II.6. Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal Previdenciária ao INSS. 
Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91.  

Desta forma, opina-se pela REJEIÇÃO das Contas da Prefeitura Municipal de 
Santa Leopoldina, de responsabilidade do Sr. Romero Luiz Endringer (Prefeito 
Municipal), relativamente ao exercício financeiro de 2011, nos termos do art. 80, 
III da LC Estadual nº 621/2012 c/c art. 132, III do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução TC nº 261/2013

2
. 

 

                                            
2
 Art. 132. A emissão do parecer prévio sobre as contas dos governos estadual ou municipal 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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A título de parâmetro, registre-se que as irregularidades acima listadas, que 
motivaram a sugestão de emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das contas, 
atentam contra matéria de ordem constitucional (arts. 37, 149, §1º e 195 Incs. I 
e II) e infraconstitucional (Lei 4.320/64 e 8.212/91), e são classificadas como 
gravíssimas por outras Cortes de Contas, a exemplo dos Tribunais de Contas 
de Mato Grosso (Anexo da Res. Normativa TCEMT 17/2010) e Santa Catarina 
(Decisão Normativa TCESC 6/2008). 

Sugere-se, ainda, RECOMENDAR à administração municipal, a realização de 
lançamento de ajuste contábil de acordo com as Normas NBC T 16.6 
(Resolução CFC nº 1.133/08

3
), e NBC T 16.5 (Resolução CFC nº. 1.132/08

4
). 

(Item II.5.) 

 

2  ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

Despesa Fixada/Autorizada  R$ 27.826.449,27  

Despesa Executada R$ 24.977.207,04 

Economia Orçamentária R$ 2.849.242,23 

BALANÇO FINANCEIRO 

Saldo financeiro do exercício anterior R$ 3.773.041,99  

Saldo financeiro apurado para exercício seguinte R$ 6.765.493,28  

BALANÇO PATRIMONIAL 

                                            
3
 RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.133/08 

Aprova a NBC T 16.6 — Demonstrações Contábeis. (...) 
5. As demonstrações contábeis apresentam informações extraídas dos registros e dos documentos que integram o sistema 
contábil da entidade. 
 
4
 RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 

Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil (...) 
 
3. A entidade do setor público deve manter procedimentos uniformes de registros contábeis, por meio de processo manual, 
mecanizado ou eletrônico, em rigorosa ordem cronológica, como suporte às informações. (...) 
10. Os registros contábeis devem ser efetuados de forma analítica, refletindo a transação constante em documento hábil, em 
consonância com os Princípios de Contabilidade. (Redação dada pela Resolução CFC n.º 1.437/13) 
11. Os registros contábeis devem ser validados por contabilistas, com base em documentação hábil e em conformidade às 
normas e às técnicas contábeis. 
12. Os registros extemporâneos devem consignar, nos seus históricos, as datas efetivas das ocorrências e a razão do 
atraso. (...) 
19. As transações no setor público devem ser reconhecidas e registradas integralmente no momento em que ocorrerem. 
(...) 
21. Os registros contábeis devem ser realizados e os seus efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis do período 
com os quais se relacionam, reconhecidos, portanto, pelos respectivos fatos geradores, independentemente do momento 
da execução orçamentária. (...) 
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. 
25. Na ausência de norma contábil aplicado ao setor público, o profissional da contabilidade deve utilizar, subsidiariamente, 
e nesta ordem, as normas nacionais e internacionais que tratem de temas similares, evidenciando o procedimento e os 
impactos em notas explicativas. 
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL (Incluído pela Resolução CFC n.º 1.437/13) 
26.  Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro realizado com erro na escrituração contábil da 
entidade e pode ser feito por meio de: 
(a)  estorno; 
(b)  transferência; e 
(c)  complementação. (Incluído pela Resolução CFC n.º 1.437/13) (grifei) 
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ATIVO  PASSIVO 

Financeiro R$ 6.766.350,08 Financeiro R$ 4.514.304,20    

Permanente   R$ 11.175.560,43 Permanente        R$ 1.410.607,68 

Compensado   R$ 0,00 Compensado     R$ 0,00 

ATIVO REAL R$17.941.910,51  PASSIVO REAL R$ 5.550.354,97      

Saldo financeiro (Superávit) R$2.252.045,88  

Ativo Real Líquido R$12.016.998,63  

 

3   LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

A Instrução Contábil Conclusiva ICC 66/2013 registra o cumprimento dos limites 

constitucionais e legais, conforme análise a seguir: 

 R$ limite  executado 

Receita Corrente Líquida (RCL) 24.859.443,47   

- Despesa Poder Executivo
5
 12.066.588,38 máx 54% 48,54% 

- Despesa Consolidada (Exec/Legis)
6
 12.744.028,92 máx 60% 51,26% 

Receita Bruta de Impostos 17.668.085,14   

- Manutenção do Ensino
7
 4.850.200,00 min. 25% 27,45% 

Receita cota parte FUNDEB 3.758.691,28   

- Remuneração Magistério
8
 2.539.828,25 min 60% 67,57% 

Receita Impostos e Transferências 17.668.085,14   

- Despesa com saúde
9
 3.279.226,71 min. 15% 18,56% 

Receita Tributária e Transferências do exercício 
anterior 

15.461.704,23    

- Repasse duodécimo ao legislativo
10

 1.082.319,30 máx. 7%  7,00% 

 

 
 

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

                                            
5
 Artigo 20, inciso III, alínea “b” e artigo 22 § único da Lei Complementar nº 101/2000. 

6
 Artigo 19, inciso III da Lei Complementar 101/2000 

7
 Artigo 212, caput, da CRF/88 

8
 Lei 11.494/2007 e Inciso XII do Art. 60 do ADCT da CRF/88 

9
 Artigo 77, inciso III, do ADCT da CRF/88 

10
 Artigo 29–A inciso I; §2º, incisos I e III.  

Subsídios de agentes políticos  subsídio mensal  Lei 1231/2007 

Prefeito                              R$ 9.700,00  

Vice Prefeito                              R$ 4.730,00   
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Assim analisa a 5ª Secretaria de Controle Externo quanto à gestão fiscal do município de 

Santa Leopoldina, no exercício de 2011: 

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 no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres/2011 (processos TC 

nºs 2469, 3932, 5055, 6998/2011, 22 e 1073/2012, respectivamente); em função 

da despesa com pessoal ter ultrapassado o limite de alerta no 1º e no 2º 

semestre/2011 (processos TC nºs 5047/2011 e 1060/2012, respectivamente). 

5   CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES 

5.1 Registram-se, da análise contábil, que foram observados e cumpridos os limites 

constitucionais mínimos de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, 

gastos com remuneração dos profissionais do magistério, Ações e Serviços Públicos de 

Saúde e foi observado o limite máximo de Despesas com Pessoal estabelecido pela LC 

101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

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

suficientes para elidirem as seguintes irregularidades apontadas na RTC 345/2011 e 

analisados na Instrução Contábil Conclusiva ICC 66/2013: 

5.2.1 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas 
constantes da Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a 
Receber.  
Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93, 101, 103 a 105 (item II.2 
da ICC 66/2013); 
 
5.2.2 Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de 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 da República (item II.3 da ICC 66/2013); 
 
5.2.3 Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal Previdenciária ao 
INSS.  

Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91 (item II.6 da ICC 66/2013). 

 

5.3 Face o exposto, opina-se, diante do preceituado no Art. 319, §1º, IV da Resolução TC 

261/2013, no sentido de que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando a 
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REJEIÇÃO das contas do senhor Romero Luiz Endringer, Prefeito Municipal frente à 

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, no exercício de 2011, na forma prevista no 

artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012, vez que comprovada grave infração à 

norma constitucional e legal. 

 

5.4 Por derradeiro sugere-se, com fulcro no inciso XXXVI do artigo 1º da LC 621/2012, que 

o Plenário desta Corte de Contas recomende ao atual Prefeito do Município de Santa 

Leopoldina que realize lançamento de ajuste contábil de acordo com as Normas NBC T 16.6 

(Resolução CFC nº 1.133/08), que trata das demonstrações contábeis do setor público e 

estabelece as características quantitativas e qualitativas destas demonstrações contábeis, e 

determina que suas informações devam ser extraídas dos registros contábeis da entidade, e 

NBC T 16.5 (Resolução CFC nº. 1.132/08), que trata do registro contábil. 

 

 

É o relatório. 
 

 

B -  FUNDAMENTAÇÃO 

 

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

devidamente instruído, logo apto a um julgamento de mérito, eis que observados 

todos os trâmites legais e regimentais. 

Diante desse dado, tomada a documentação e informações carreadas aos autos 

pelo gestor público, em cotejo com as manifestações da Área Técnica e da Douta 

Procuradoria de Justiça de Contas, vejo que se tornam desnecessárias outras 

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 5589/2013 (que se fundou também na 
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Instrução Contábil Conclusiva ICC 66/2013), que concluiu ter havido as 

irregularidades que adiante transcrevo em resumo. 

II.2. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes da 
Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a Receber. Base Normativa: 
Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93, 101, 103 a 105. 

II.3. Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de 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 da República  

II.6. Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal Previdenciária ao INSS. 
Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91.  

 

 

Não custa lembrar que os gestores públicos locais quando deixam de pagar em 

dia as contribuições previdências e demais tributos, além de onerar o município 

com os encargos, multas e demais sanções que disso decorre, podem causar um 

gravame maior ainda, qual seja a impossibilidade de o ente federativo celebrar 

convênios e outros ajustes que garantam recursos para a expansão e melhoria da 

prestação de serviços a seus munícipes (vide o disposto no § 1º, IV, a, do art. 25 

da Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Assim, entendo que as razões e os fundamentos jurídicos apresentados 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 coadunam-se com as normas que disciplinam a 

matéria, destacando-se as dívidas que o município acumula com o INSS, no valor 

de R$ 356.093,67 (trezentos e cinquenta e seis mil, noventa e três reais e 

sessenta e sete centavos) de contribuições retidas de servidores e de terceiros, e 

com obrigações patronais na importância de R$ 368.081,41 (trezentos e sessenta 

e oito mil, oitenta e um reais e quarenta e um centavos). 

C -  DISPOSITIVO 
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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 magistério, ações e 

serviços públicos de saúde, bem como observou o limite máximo de Despesas 

com Pessoal e repasse de duodécimo ao legislativo. 

Entretanto, as justificativas e documentos apresentados não foram suficientes 

para elidirem as irregularidades na letra B deste voto. 

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: 

C.1 Pela emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das contas da Prefeitura 

Municipal de Santa Leopoldina, referentes ao exercício de 2011, de 

responsabilidade do Senhor ROMERO LUIZ ENDRINGER, vez que comprovado o 

cometimento de grave infração à norma legal. 

C.2 Por RECOMENDAR ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Santa 

Leopoldina e ao contabilista responsável que realizem lançamento de ajuste 

contábil de acordo com as Normas NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/08), que 

trata das demonstrações contábeis do setor público e estabelece as 

características quantitativas e qualitativas destas demonstrações contábeis, e 

determina que suas informações devam ser extraídas dos registros contábeis da 

entidade, e NBC T 16.5 (Resolução CFC nº. 1.132/08), que trata do registro 

contábil. 
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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 SANTA LEOPOLDINA, referente ao 

exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor ROMERO LUIZ 

ENDRINGER, chefe do poder executivo municipal, cujo voto do Em. Relator foi 

pela rejeição das contas em face das seguintes irregularidades: 

 

 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes da 

Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a Receber. Base 

Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93, 101, 103 a 105.  

 Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de 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 da República 

 Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal Previdenciária ao INSS. 

Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91. 

 

Votou, ainda, por encaminhar RECOMENDAÇÃO ao atual gestor da Prefeitura 

Municipal de Santa Leopoldina e ao contabilista responsável que realizem 

lançamento de ajuste contábil de acordo com as Normas NBC T 16.6 (Resolução 

CFC nº 1.133/08), que trata das demonstrações contábeis do setor público e 

estabelece as características quantitativas e qualitativas destas demonstrações 

contábeis, e determina que suas informações devam ser extraídas dos registros 
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contábeis da entidade, e NBC T 16.5 (Resolução CFC nº. 1.132/08), que trata do 

registro contábil. 

 

É o relatório. Passo ao voto. 

 

 

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.11 

 

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.” 

 

                                            
11 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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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 

arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se ênfase especial ao 

desempenho orçamentário do estado e às realizações do governo dentro do 

mesmo período.12 

 

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. 

                                            
12 JACOBY, Jorge Ulisses. Tribunal de Contas do Brasil. 3ª ed. Belo Horizonte. Fórum. p. 400. 
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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 

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) 24.859.443,47   

- Despesa Poder Executivo 12.066.588,38 máx 54% 48,54% 

- Despesa Consolidada (Exec/Legis) 12.744.028,92 máx 60% 51,26% 

- 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 17.668.085,14   

- Manutenção do Ensino 4.850.200,00 min. 25% 27,45% 

Receita cota parte FUNDEB 3.758.691,28   

- Remuneração Magistério 2.539.828,25 min 60% 67,57 

Receita Impostos e Transferências 17.688.085,14   

- Despesa com saúde 3.279.226,71 min. 15% 18,56% 

Receita Tributária e Transferências do exercício 
anterior 

15.461.704,23   

- Repasse duodécimo ao legislativo 1.082.319,30 máx. 7%  7% 

- Remuneração de Agentes Políticos Lei Municipal 
735/2008 

Em conformidade com o 
mandamento legal 

- Resultado Orçamentário Anexo 12 R$ 1.641.352,80 

- Resultado Financeiro Anexo 13 R$ 2.252.045,88 
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- Resultado Patrimonial Anexo 15 R$ 3.219.908,92 

 

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

Municipal de Santa Leopoldina. 

 

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”.13 

 

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

denominação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições sobre:14  

 

 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; 

                                            
13 OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 42. 
14 Ob. cit p. 49. 



PARECER PRÉVIO TC-053/2014 
am/lr 

 

  

 Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras 

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 

Santa Leopoldina, sob a responsabilidade do Sr. Romero Luiz Endringer, 

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 1165/2014, quanto à manutenção da seguinte 

irregularidade: 

 

 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes da 

Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a Receber no valor de 

R$ 12.950,72. 

 

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

12.950,72, equivale a apenas 0,57% do resultado financeiro, que é de R$ 

2.252.045,88 e, a meu ver, tal constatação conduz à inevitável conclusão de que a 

irregularidade listada é incapaz 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 
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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.3 DA ICC 66/2013 – “NÃO RECOLHIMENTO AO INSS 

DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DE 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. Os valores constantes a recolher apresentados no saldo final do 

exercício de 2011 veem de exercícios anteriores a seu mandato. 

 

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

exercícios anteriores é de responsabilidade do gestor. 

 

Verifiquei que esses saldos a recolher são valores pendentes anteriores ao 

exercício de 2006 e que dos exercícios de 2007 até 2011 todos os valores retidos 
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foram repassados ao INSS, conforme processos TC 1742/2008, 2018/2009, 

2486/2010, 2026/2011. 

 

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.6 DA ICC 66/2013 – “AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DO INSS” – também discordo da 

área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, nos seguintes termos. 

 

O gestor alega que os valores não pagos foram utilizados para compensação junto 

ao Ministério da Previdência, conforme cópia de GFIP em anexo. 

 

A área técnica verificou a veracidade da compensação, conforme GFIP, entretanto 

não aceitou as alegações, pois nos exercícios de 2009 e 2011 foram reconhecidas 

dívidas com o INSS, contabilizadas no passivo permanente, demonstrando que o 

município reconhece seu débito junto ao INSS, como então, poderia fazer 

compensação. 

 

Também alertou que tramita nesta Corte de Contas, Processo TC 6024/2012, 

representação para apurar supostas irregularidades na contratação da empresa 

URBIS sobre a prestação de serviços de recuperação de créditos tributários 

(Pasep e INSS). 
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Verifico que não houve ausência de recolhimento de obrigação patronal ao INSS, 

houve sim a compensação junto ao INSS, conforme demonstrado na GFIP. 

 

Entretanto, a área técnica, também está alegando que a administração não 

poderia fazer a compensação, pois não possui crédito, visto ter dívidas de longo 

prazo junto ao INSS. 

 

Trata-se de nova suposta irregularidade, que não foi levada ao conhecimento do 

gestor e sobre a qual não se defendeu, ferindo o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Ademais, essa possível irregularidade já está sendo tratada no 

Processo TC 6024/2012, acima citado pela área técnica, que está em fase de 

citação, conforme DECM 298/2014. 

 

Diante dos fatos expostos, afasto a irregularidade. 

 

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 

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 
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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 

Garcia15, 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 

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: 

                                            
15 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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 “§ 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: 

 

“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. 
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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 

realmente acontece na prática; porque o homem que age injustamente tem 

excesso e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom.”16   

 

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).  

 

                                            
16 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 1991. Nova Cultural. Pág. 103 
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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, 

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 261/200317, divergindo do entendimento da Secretaria de Controle 

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

adote a seguinte decisão: 

 

                                            
17

 Art. 29, V - apresentar, relatar, votar ou diligenciar, nos prazos deste Regimento, os processos do Tribunal; 
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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. 

 

 Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal Previdenciária ao 

INSS.  

 

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 constantes 

da Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a Receber no 

valor de R$ 12.950,72. 

 

 

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

do Município de SANTA LEOPOLDINA, exercício de 2011, sob a 

responsabilidade do Sr. ROMERO LUIZ ENDRINGER, 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: 

 

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

Flutuante” e “Créditos a Receber” 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 
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exercício corrente, os esclarecimentos/documentos através de Notas 

Explicativas; 

 

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

INSS Serv. Terceiros” (códigos 212110200 e 212130100) 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; 

 

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

 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-2240/2012, RESOLVEM 

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

sessão plenária realizada no dia vinte e quatro de junho de dois mil e quatorze, 

por maioria, nos termos do voto-vencedor do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun: 

 

1. Recomendar à Câmara Municipal de Santa Leopoldina a aprovação com 

ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Santa 

Leopoldina, sob a responsabilidade do Sr. Romero Luiz Endringer, Prefeito no 

exercício de 2011; 

 

2. Expedir ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina as 

seguintes determinações, que deverão ser objeto de monitoramento: 

2.1. Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas da “Dívida Flutuante” 
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e “Créditos a receber” 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” (códigos 212110200 e 212130100) 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; 

3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 

 

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

rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, em 

conformidade com a Área Técnica e com 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, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição 

Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial 

de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de 

Contas. 

 

Sala das Sessões, 24 de junho de 2014. 
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CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Presidente 

 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

 

 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição  
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Fui presente: 

 

 

 

DR. LUCIANO VIEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

                                                                Secretário-Geral das Sessões 


