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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 

CALÇADO – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 – 

PARECER PRÉVIO – REJEIÇÃO DAS CONTAS – 

RECOMENDAÇÕES – CIÊNCIA – ARQUIVAR.  

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São José do 

Calçado, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade de 

Liliana Maria Rezende Bullus e José Carlos de Almeida. 

 

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE elaborou o 

Relatório Técnico RT 031/2018-1 e a Instrução Técnica Inicial ITI 046/2018-1, 

opinando pela citação dos responsáveis, para que apresentassem em 30 dias 

improrrogáveis, as justificativas acerca dos indícios de irregularidade infra 
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mencionados, sendo o Sr. Jose Carlos de Almeida para justificar sobre o 

descumprimento do prazo de envio da PCA, passível de aplicação de multa nos 

termos do art. 135 da LC 621/2012 (item 2.1 da RT 031/2018) e a Sra. Liliana Maria 

Rezende Bullus, pelas irregularidades abaixo: 

  

Descrição do achado 

Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho(item 4.2.1) 

Não conformidade entre o somatório das receitas orçamentárias das unidades gestoras e o 
total evidenciado no Balanço Orçamentário consolidado (item 4.3.1) 

Não conformidade entre o somatório das despesas orçamentárias das unidades gestoras e 

o total evidenciado no Balanço Orçamentário consolidado (item 4.3.2) 

Não conformidade entre o somatório dos termos de disponibilidades da prefeitura, câmara, 
fundo de saúde e ipas, e o montante evidenciado no termo de disponibilidade consolidado 
(item 5.1) 

Não conformidade entre o somatório das disponibilidades da Prefeitura, Câmara, Fundo de 

Saúde e IPAS, e o montante evidenciado no balanço financeiro consolidado (item 5.2) 

Não conformidade do passivo financeiro entre Balanço Patrimonial e Dívida Flutuante (item 
6.1) 

Não conformidade entre o Demonstrativo dos Restos a Pagar e o Demonstrativo da Dívida 
Flutuante (item 6.2) 

Desconformidade do Balanço Patrimonial em relação ao registro do superávit  ou déficit 

financeiros por fontes de recursos (item 6.3) 

Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do 
superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial consolidado 
(item 6.4) 

Ausência de medidas legais para a implementação do plano de amortização do déficit 

técnico atuarial do RPPS (item 6.5) 

Descumprimento do limite legal de despesas com pessoal do poder executivo e de 
despesas consolidadas (Executivo e Legislativo) (item 7.1) 

Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem suficiente 
disponibilidade de caixa para pagamento (item 7.4.2) 

Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias de seu 

mandato (item 7.5) 

Ausência do parecer emitido pelo conselho de acompanhamento e controle social da saúde 
(item 8.4) 

Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do controle 
interno sobre a prestação de contas anual (item 10.1) 

Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Pat rimonial em 

relação ao resultado patrimonial (item 12.1.9) 

Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores (item 12.1.10) 

Regularmente citado, a responsável Liliana Maria Rezende Bullus, apreentou 

tempestivamente as razões de justificativa 0298/2018-5 (evento 92) e demais peças 

complementares. 

Instado novamente a se manifestar o NCE - Núcleo de Controle Externo de 

Contabilidade e Economia, por meio da ITC 3557/2018-3, afastou as irregularidades 

dispostas nos itens 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 10.1; 12.1.9; 

12.1.10, e, pela manutenção das irregularidades relacionados nos itens 6.4; 7.1; 
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7.4.2; 7.5 e 8.4 do RT 31/2018, opinando pela  emissão de parecer prévio, 

recomendando a rejeição da prestação de contas anual da Sra. Liliana Maria 

Rezende Bullus. 

Sugeriu também a aplicação de multa ao Sr. José Carlos de Almeida pelo envio 

intempestivo da PCA, e ainda, a expedição de recomendações ao atual prefeito. 

 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 4263/2018-2, do Procurador 

Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou o entendimento técnico. 

Por ocasião da apreciação e julgamento, na 42ª ordinária da 2ª Câmara, no dia 

12/12/2018, foi realizada sustentação oral de defesa – notas taquigráficas 258/2018-

4, pelo Dr. Silvestre de Almeida Teixeira, representando a Sra. Liliana Maria 

Rezende Bullus, bem como a juntada de documentos. 

Novamente chamada à análise, a equipe técnica por meio da Manifestação Técnica 

MT 091/2019-1, não acolhe a defesa, sustentando as irregularidades mantidas na 

ITC 3557/2018-3, opinando no sentido de que o TCEES recomende ao Poder 

Legislativo do Município de São José do Calçado, a REJEIÇÃO da prestação de 

conta anual da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, exercício de 2016. No mesmo 

sentido, o MPEC, por meio do Parecer Ministerial 166/2019-4, anuiu o opinamento 

técnico. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual Prefeitura Municipal de 

São José do Calçado, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a 

responsabilidade de Liliana Maria Rezende Bullus e do Sr. Jose Carlos de Almeida 

quanto ao envio da PCA, passível de aplicação de multa, se enviado 

intempestivamente, nos termos do art. 135 da LC 621/2012 (item 2.1 da RT 

031/2018). 

Verifico que o feito se encontra devidamente instruído. Observados todos os trâmites 

legais e regimentais e atendido os princípios constitucionais do devido processo 

legal, da ampla defesa e do contraditório, havendo, assim, aptidão ao julgamento de 
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mérito. 

A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas federais relativas à 

“fiscalização” de competências do Tribunal de Contas da União, fazendo distinção 

entre apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, 

a serem julgadas pelo Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais 

administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são aplicadas também aos Tribunais de 

Contas dos Estados, conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal. 

A referida Prestação de Contas foi recebida e homologada nesta Corte de Contas 

em 26 de maio de 2017 por meio do sistema CidadES, ou seja, intempestivamente, 

com fulcro no artigo 1231 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela 

Resolução TC 261/2013. O Sr. José Carlos de Almeida não apresentou suas 

alegações de defesa, como confirmado nos autos pelo Núcleo de Controle de 

Documentos – NCD em Despacho 31300/2018-7 e pela Secretaria Geral de 

Sessões em Despacho 32116/2018-4. O Julgamento sobre esse item será por meio 

de acórdão, nos autos deste processo. 

Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas em questão, para fins de 

emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo 

Municipal, competente a proceder com o julgamento das contas. Portanto, estamos 

a apreciar as “Contas de Governo”. 

Após análise dos autos, verifico que o Município São José do Calçado, cumpriu 

com a determinação do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”, da Lei n° 

11.494/2007, considerando que aplicou 66,52%  (sessenta e seis e cinquenta e dois 

porcento) das transferências de recursos do FUNDEB na remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica. Também aplicou 27,17%  (vinte 

e sete e dezessete pontos percentuais) das receitas de impostos e transferências 

constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino , em atenção aos 

artigos 212, “caput”, da CF/88; 15,59%  (quinze e cinquenta e nove pontos 

                                                 
1
 Art. 123. As contas serão encaminhadas pelo Prefeito ao Tribunal até noventa dias após o encerramento do 

exercício, salvo outro prazo fixado na lei orgânica municipal. 
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percentuais) de despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde, 

atendendo, portanto, o disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT. 

Verificou-se não terem sido extrapolados os limites de contratação de operação de 

créditos previstos em Resolução 43/2001 do Senado Federal (16% e 7% Receita 

Corrente Líquida) e no artigo 1672 da Constituição da República, bem como não 

houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias. Fora respeitado 

o limite constitucional de transferência de recursos ao Poder Legislativo, nos termos 

do art. 29-A, inciso I c/c art. 29-A, § 2º da CF/1988. 

                                                 
2
 Art. 167. São vedados: 

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais; 
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade pre cisa, aprovados pelo Poder 
Legislativo por maioria absoluta; 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da 
arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos p ara as ações e 
serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 
administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação 
de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o 
disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes; 
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para  
outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; 
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no 
art. 165, § 5º; 
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 
X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, 
pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal 
ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a 
realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata 
o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia 
inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.  
§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, 
salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, 
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exe rcício financeiro subseqüente. 
§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e 
urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 
62. 
§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e 
dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia 
à União e para pagamento de débitos para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de pro gramação para 
outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de 
viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade 
da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, 
de 2015) 
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Por fim, constatou-se a inexistência de previsão para beneficiar instituições com 

renúncia de receita, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária Anual do Município, aprovadas para o exercício em análise. Verificou-

se contudo, previsão de renúncia no montante de R$  25.000,00 referente a receita 

com multa e juros. 

Entretanto, foram apontadas as irregularidades elencadas nos itens 4.2.1; 4.3.1; 

4.3.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 10.1; 12.1.9; 12.1.10, 6.4; 7.1; 7.4.2; 7.5 e 8.4 

do RT 31/2018. Após análise das justificativas, foram mantidas pela Área Técnica 

deste Tribunal, e anuídas pelo Ministério Público de Contas, as irregularidades: 6.4; 

7.1; 7.4.2; 7.5 e 8.4 do RT 31/2018. 

3.  DAS IRREGULARIDADES 

3.1. Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de 

empenho (Item 4.2.1 do RT n° 31/2018) 

Base normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e art. 25 da LDO. 

A Lei Complementar 101/20003 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) determina 

que a possibilidade de não realização das metas de resultado primário e nominal 

estabelecidas na LDO requer do responsável a promoção, por ato próprio e nos 

montantes necessários, da limitação de empenho e movimentação financeira, 

segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO). Na análise 

da PCA, observou-se que o município de São José do Calçado, em 2016, não 

atingiu as metas estabelecidas na LDO para os resultados primário e de 

arrecadação, apurando-se uma resultado negativo de R$87.349,33. 

A equipe técnica, após verificar o Balanço Orçamentário Estruturado, observou que 

o resultado primário apurado foi de R$ 10.381,49, portanto, a meta estabelecida na 

LDO pode ser considerada alcançada. Salienta-se que o município recebeu parecer 

de alerta apenas ao 1º bimestre de 2016. Diante do exposto, sugeriu afastar o 

                                                 
3 Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 

os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 66016-72A68-474C9



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-33/2019                                                                                                                                                                                                          

al/mm 

indicativo de irregularidade, o qual acompanho o entendimento técnico e afasto a 

irregularidade  

3.2. Não conformidade entre o somatório das receitas orçamentárias das 

unidades gestoras e o total evidenciado no balanço orçamentário consolidado 

(item 4.3.1 do RT 31/2018) 

Base normativa: art. 101 e 102 da Lei 4.320/64. 

A análise efetuada constatou que o somatório das receitas orçamentárias das 

unidades gestoras diverge do valor registrado no Balanço Orçamentário 

Consolidado. 

Unidades gestoras Previsão Arrecadação 

Prefeitura Municipal         40.999.918,19 24.419.198,59 

Instituto de Previdência  4.120.739,36 3.839.890,39 

Fundo Municipal de Saúde  0,00 0,00 

Câmara Municipal  0,00 0,00 

Total (BALORC por UG) 45.120.657,55 28.259.088,98 

Total (BALORC 
Consolidado) 

49.293.527,55 30.568.494,20 

Divergência 4.172.870,00 2.309.405,22 

A defendente alega que a ausência de consolidação do Fundo de Saúde, 

considerando qu o balanço deste não possuir valores, acaba prejudicando a 

demonstração dos resultados contábeis do Município impossibilitando confirmar se 

os valores divergentes são verídicos. 

Diante do exposto, a equipe técnica sugere não acolher as justificativas 

apresentadas e manter irregular o aponte, porém passível de ressalva e 

determinação. Por essa razão acolho posicionamento técnico e mantenho a 

irregularidade, porem sem o condão de macular as contas. 

3.3. Não conformidade entre o somatório dos termos de disponibilidades da 

Prefeitura, Câmara, Fundo de Saúde e IPAS, e o montante evidenciado no 

termo de disponibilidade consolidado (item 5.1 do RT 31/2018) 

Base normativa: art. 101 da Lei 4.320/64. 

A análise efetuada no item 5.1 do RT 31/2018 apresentou a seguinte situação: 
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O somatório dos termos de disponibilidades da Prefeitura, Câmara, 
Fundo de Saúde e IPAS diverge do montante registrado no termo de 
disponibilidade consolidado, em R$ 17.436.214,83, conforme tabela 
11 acima. 

Tabela 11: Disponibilidades                                                                     Em R$ 1,00 

Unidades gestoras Saldo  

Câmara Municipal de São José do Calçado            0,00 
Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado 1.305.972,52 

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de 
São José do Calçado 

12.282.565,43 

Prefeitura Municipal de São José do Calçado        5.169.104,45 

Total (TVDISP por UG) 18.757.642,40 

Total (TVDISP Consolidado)  1.321.427,57 

Divergência -17.436.214,83 

Fonte: Processo TC 02561/2017-5 - Prestação de Contas Anual/2016 

 

Com o fito de sanear a inconsistência, a responsável acostou aos autos os 

balancetes de verificação das Unidades Gestoras, bem como o BALVER da Câmara 

Municipal e aduziu não haver segurança na apuração dos dados, devido à falta de 

consolidação e/ou realização de encerramento dos dados do exercício de 2016. 

Todavia, no caso em análise, era possível que a responsável enviasse os extratos 

de todas as contas bancárias das Unidades Gestoras do Poder Executivo, o que não 

foi feito. 

Desse modo, perfilhando o posicionamento técnico, e considerando que a gestora 

não apresentou documentação probatória hábil a esclarecer as divergências 

apontadas, mantenho a irregularidade em comento, mas apenas no campo da 

ressalva, sem condão de macular as contas, com determinação para que se 

promova as ações corretivas necessárias. 

3.4. Não conformidade entre o somatório das disponibilidades da Prefeitura, 

Câmara, Fundo de Saúde, IPAS e o montante evidenciado no Balanço 

Financeiro Consolidado (item 5.2 do RT 31/2018) 

Base normativa: art. 101, 103 e 105 da Lei 4.320/64. 

A análise efetuada no item 5.2 do RT 31/2018 apresentou a seguinte situação: 
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O somatório das disponibilidades da prefeitura, câmara, fundo de 
saúde e IPAS, divergem do montante registrado no balanço 
financeiro e patrimonial consolidados, em R$ 1.141.048,32, conforme 
quadro demonstrativo abaixo: 

Unidades gestoras Saldo R$ 

Câmara 0,00 

Fundo de Saúde 1.305.972,52 

IPAS 12.282.565,43 

Prefeitura 5.169.104,45 

Totais 18.757.642,40 

Balanço Financeiro Consolidado 19.898.690,72 

Divergência 1.141.048,32 

Em sua defesa, a responsável alega que, similarmente ao apresentado nos itens 

anteriores, não seria possível existir conformidade entre o somatório das referidas 

disponibilidades e o Balanço Financeiro Consolidado, ante a falta de consolidação e 

execução do encerramento.  

Ante à falha na elaboração dos demonstrativos das Unidades Gestoras apresentada 

neste item, como nos itens anteriores, acompanho o posicionamento técnico para 

manter a irregularidade sob exame, mas apenas no campo da ressalva, sem 

condão de macular as contas, com determinação para que se promova as ações 

corretivas necessárias. 

3.5. Não conformidade entre o demonstrativo dos restos a pagar e o 

demonstrativo da dívida flutuante (item 6.2 do RT 31/2018) 

Base normativa: art. 101 da Lei 4.320/64. 

A análise efetuada no item 6.2 do RT 31/2018 apresentou a seguinte situação: 

divergência entre os saldos iniciais e finais de restos a pagar 
constantes do demonstrativo de restos a pagar e do demonstrativo 
da dívida flutuante, conforme demonstrado abaixo: 

Saldo final 

Demonstrativo da Dívida Flutuante R$ 1.056.403,06 

Demonstrativo de Restos a Pagar R$ 1.217.617,79 

Divergência R$ 161.214,73 

Saldo inicial 

Demonstrativo da Dívida Flutuante R$ 2.535.516,56 

Demonstrativo de Restos a Pagar R$ 2.058.508,21  

Divergência R$ 477.008,35  

A responsável salientou em sua justificativa o fato de não ter ocorrido o devido 

encerramento dos dados referentes à PCA, sendo divergentes os valores enviados a 

este Tribunal. 
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Diante da falha na elaboração dos demonstrativos das Unidades Gestoras 

apresentada neste item, bem como pela ausência de documentação probatória apta 

a esclarecer as divergências apontadas, acolho o opinamento técnico para 

manter a irregularidade em tela, mas apenas no campo da ressalva, sem 

condão de macular as contas, com determinação para que se promova as ações 

corretivas necessárias. 

3.6. Desconformidade do Balanço Patrimonial em relação ao registro do 

resultado financeiro por fontes de recursos (item 6.3 do RT 31/2018) 

Base normativa: art. 101 e 105 da Lei 4.320/64. 

A análise efetuada no item 6.3 do RT 31/2018 apresentou a seguinte situação: 

no quadro demonstrativo do superávit ou déficit financeiro por fontes 

de recursos integrante do Balanço Patrimonial consolidado, o 

superávit financeiro do IPAS, no montante de R$ 12.281.963,21, foi 

registrado no grupo composto por fontes de recursos ordinários ao 

invés de estar evidenciado como fonte de recursos vinculados, 

distorcendo assim os dados contábeis 

A responsável justificou a inconsistência apurada pelo Corpo Técnico como 

decorrência da falta de consolidação e encerramento do exercício de 2016 

previamente ao encaminhamento da PCA. 

 

A partir da análise das justificativas, o NCE opinou pelo acolhimento das 

justificativas apresentadas, posto que o Balanço Patrimonial Consolidado de 2017 

(Processo TC 3286/2018) evidenciou o saneamento da irregularidade, observando 

que o referido demonstrativo ainda será objeto de análise na PCA de 2017. 

 

Nessa senda, perfilhando o posicionamento técnico, acolho as justificativas 

apresentadas, afastando a irregularidade em comento. 

3.7. Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no 

demonstrativo do superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao 

balanço patrimonial consolidado (item 6.4 do RT 31/2018) 

Base normativa: art. 83, 84 e 89 da Lei 4.320/64. 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 66016-72A68-474C9



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-33/2019                                                                                                                                                                                                          

al/mm 

A análise efetuada apresentou a seguinte situação: 

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital 
BALPAT), verificou-se o déficit financeiro nas diversas fontes de 
recursos especificadas a seguir, resultado do confronto entre ativo e 
passivo financeiros: 

Fonte de Recursos 
Resultado 

Financeiro (R$) 

1010000 - MDE -5.297.091,76 

1020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) -1.873.452,88 

1070000 – RECURSOS DO FNDE -385.155,95 

1080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A 
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 

-176.746,89 

2040000 - RECURSOS DE CONV. DESTINADOS À SAÚDE -17,90 

3990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

-1.368.085,09 

5010000 – CONVÊNIOS DOS ESTADOS -234.397,61 

6010000 - CIDE -691,98 

6040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO -61.368,45 

6050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL -19.631,84 

 

A Sra. Liliana Maria Rezende Bullus alegou não haver segurança para avaliar se os 

dados demonstram a realidade contábil do exercício de 2016, considerando as 

inconsistências apontadas nas disponibilidades de caixa, alegou a defesa que a 

responsabilidade pela irregularidade deveria recair no novo prefeito do município, 

tendo em vista que o encerramento do exercício foi executado em seu período de 

governo, 2017. 

Ao compulsar o anexo do Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2015, o 

NCE observou que as inconsistências existiam desde o ano de 2014, demonstrando 

que o descontrole das fontes era preexistente ao exercício em apreço. 

Em defesa oral e memorial de defesa, a responsável sustenta que por uma questão 

de equilíbrio na análise dessas contas, a análise desse ítem deve se dar exatamente 

nos moldes do item 2.9 (item 6.3 do RT 31/2018), afastado pela equipe técnica, nos 

seguintes termos: 

Da Análise das Justificativas 

Verifica-se no Balanço Patrimonial Consolidado de 2017 (TC 
3286/2018) que a inconsistência foi sanada, ressaltando-se 

que o referido demonstrativo ainda será objeto de análise na 
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PCA de 2017. Assim, somos por acolher as justificativas 

apresentadas. 

Após a sustentação de defesa oral, a equipe técnica manifestou no sentido de que 

não deve prosperar a solicitação de que a responsabilidade da irregularidade recaia 

ao novo prefeito, uma vez que a irregularidade pertinente à ausência de controle das 

fontes de recursos já existia em exercícios anteriores, sob responsabilidade da Sra. 

Liliana Maria Rezende Bullus, no entanto, sugere por manter a irregularidade, 

porém passível de ressalva e determinação, nos termos da ITC 3557/2018, 

termos esses que acompanho. 

3.8. Ausência de medidas legais para a implementação do plano de 

amortização do déficit técnico atuarial do RPPS (item 6.5 do RT 31/2018) 

Base normativa: art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008. 

A análise efetuada no item 6.5 do RT 31/2018 apresentou a seguinte situação: 

Conforme se verifica no DEMAAT (Demonstrativo de Avaliação 
Atuarial) constante do processo de Prestação de Contas de 2016 do 
IPAS (Proc. TC 7002/17), foi apurado um déficit atuarial no montante 
de R$ 139.445.035,54, no plano financeiro e R$ 1.938.789,00 no 
plano previdenciário, sem indicativos de que o município tenha 
tomado as devidas providências afim de equacionar o déficit atuarial, 
por meio de implementação de plano de amortização. 

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

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

A gestora responsável asseverou que o Demonstrativo de Avaliação Atuarial será 

equacionado ao longo dos próximos exercícios conforme Estudo Atuarial realizado 

por profissional habilitado. Ressaltou ainda ter executado o previsto na Lei Municipal 

nº 1923/2015, que instituiu o plano de amortização do Déficit Técnico Atuarial. 

É esperado do gestor que adote medidas para implementar o plano de amortização, 

inclusive, promovendo estudos de impactos financeiros e atuarial, concedendo 

reajuste real de remunerações dos servidores somente se estiver com a questão 

atuarial equacionada, isso com o objetivo de reduzir o déficit e evitar a perpetuação 
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da irregularidade, buscando o equilíbrio financeiro e atuarial de que trata o  art. 40 

da Constituição da República4. 

Nessa senda, é necessário observar que no Processo TC 7002/2017 (PCA IPAS) o 

Parecer Atuarial constante do arquivo DEMMAT propôs como opção para 

amortização do déficit técnico atuarial do plano financeiro, uma alíquota de 19,05%. 

O referido Parecer foi elaborado em 10/10/2016, e não apresentou qualquer 

proposta de amortização para os exercícios futuros, mas tão somente para o 

exercício de 2016. Por sua vez, a Lei nº 1.923, de 15 de abril de 2015, evidenciou 

que a alíquota normal do ente correspondia a 19,05%, utilizada para ambos os 

planos.  

O NCE sugeriu o afastamento da irregularidade, por ter verificado que o plano de 

amortização proposto no Parecer Atuarial não modificou a alíquota patronal vigente 

desde 2015, não se exigindo a adoção de medidas por parte da gestora. 

Pelo exposto, anuindo ao posicionamento técnico, afasto o presente indício de 

irregularidade. 

3.9. Descumprimento do limite legal de despesas com pessoal do poder 

executivo e de despesas consolidadas (Executivo e Legislativo) (item 7.1 do RT 

31/2018) 

Base normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo 19, III, e artigo 22, parágrafo 

único da Lei Complementar 101/2000. 

A análise efetuada no item 7.1 do RT 31/2018 apresentou a seguinte situação: 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com 
pessoal pelos Poderes e Entes da Federação. 

Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional: 

A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente 
da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos alguns itens 
exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações 

que extrapolem os dispositivos legais. 

                                                 
4
 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 66016-72A68-474C9



                                                                                                                
PARECER PRÉVIO TC-33/2019                                                                                                                                                                                                          

al/mm 

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à 
Receita Corrente Líquida (RCL), que por sua vez, segundo definição da 
Secretaria do Tesouro Nacional: 

É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras 

receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens 
exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações 
que extrapolem os dispositivos legais. 

Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2016, que, conforme 
planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 28.724.040,23. 

Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de 
contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo 
atingiram 58,48% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na 
planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir: 

Tabela 16: Despesas com pessoal – Poder Executivo                          Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente 
líquida – RCL 

28.724.040,23 

Despesas totais com 
pessoal 

16.799.215,31 

% das despesas 
totais com pessoal 
em relação à RCL 

58,48% 

Fonte: Processo TC 02561/2017-5 - Prestação de Contas Anual/2016 

Conforme se observa da tabela anterior não foram cumpridos os limites 
legal e prudencial (limite legal = 54% e prudencial = 51,3%). 

No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder 
Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas 
atingiram 61% em relação à receita corrente líquida, conforme 
demonstrado na planilha APÊNDICE C deste relatório, e evidenciado 
resumidamente na tabela a seguir: 

Tabela 17: Despesas com pessoal consolidadas                                Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita corrente 
líquida – RCL 

28.724.040,23 

Despesas totais com 
pessoal 

17.766.982,76 

% das despesas 
totais com pessoal 
em relação à RCL 

61,85% 

Fonte: Processo TC 02561/2017-5 - Prestação de Contas Anual/2016 

Conforme se observa da tabela anterior, considerando as despesas 
consolidadas, não foram cumpridos o limite legal de 60% e o limite 
prudencial de 57%. 

Acrescente-se que o marco inicial de descumprimento, conforme RT 
75/2017, referente a PCA de 2015, é o 1º semestre de 2015. 

Diante do exposto, cabe ao responsável apresentar as justificativas e/ou 
documentos que julgar necessários quanto ao indicativo de irregularidade 
apontado. 

Ressalte-se que foi emitido parecer de alerta, Proc. TC 1117/16 (1º 
semestre). 

Argumentos apresentados em sede de sustentação oral:  

Notas Taquigráficas: 
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O segundo item, 2.12, “descumprimento do limite legal de 

despesas com pessoal e de despesas consolidadas”, na 

verdade, há uma análise equivocada. É que se considerou para 

aferição do limite de gasto com  pessoal  despesas  com  

pessoal  inativo,  despesas  que  foram  saciadas  pelo Fundo  

de  Previdência  do  Município  de  São  José  do  Calçado.  E a 

própria área técnica reconhece que o art. 19, da LRF, § 1º, traz 

um elenco de despesas que não deveriam ser consideradas na 

base  de  cálculo  para  aferição  do  limite  de  gasto  com  

pessoal.  E  na própria  análise  técnica  é  apontado  que,  

observando  o  quadro  trazido  pela  instrução técnica  no  

sentido  de  revelar  que  o  Fundo  de  Previdência  conseguiu  

pagar  os  inativos naquele  ano  de  2016  com o produto da 

arrecadação de suas contribuições e aplicação desses 

recursos. Isso leva a que esse saldo, esse valor do pagamento 

dos inativos seja expurgado  da  base  de  cálculo para efeito 

de aferição, com base no art. 19, § 1º, inciso VI,  a,  que  diz  

que  “na verificação do atendimento dos limites definidos nesse 

artigo não  serão  computadas  as  despesas.  VI  –  com  

inativos,  ainda  que  por  intermédio  de  fundo  específico,  

que  é  o  caso,  custeadas  com  recursos  provenientes  da  

arrecadação  de contribuições  dos  segurados.  E  na  letra  c, 

demais receitas diretas. E aí estão inseridos os rendimentos 

desse fundo, bem demonstrados no anexo, que peço vênia 

para que seja juntado  aos  autos, ao final da sustentação. Pois 

bem! Bastaria expurgar esse valor para que a verificação do 

cumprimento desse limite revelasse adequação. Mas, além 

disso, a instrução  técnica  não  levou  em  conta  um  aporte  

extraordinário  feito  pela  prefeita,  um esforço,  apesar  da  

dificuldade  financeira.  E  aqui  se  trata  de  um  fundo,  é  um  

fundo deficitário do ponto de vista atuarial. E de há muito, não 

foi causa desse governo que se encerrou  em  2016.  E esse 

aporte, na verdade, não se deu para pagamento de inativos, 

tanto  é  que  o  próprio  corpo  técnico  verificou que o que se 
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arrecadou foi suficiente para pagar.  Então,  não  se  teve  aí  

um  pagamento  pela  administração  direta  de  inativos.  Ou 

seja,  esses valores repassados, portanto, também deveriam 

ser expurgados da base de cálculo. 

Memorial de defesa: 

 

 

Pois bem. 

No cômputo de pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal exclui as contribuições 

dos segurados, a compensação financeira junto ao INSS, bem assim as demais 

receitas do sistema local de previdência, nesta incluídas o específico superávit 

financeiro (art. 19, § 1º, VI, “c”).  

Na despesa de pessoal, só entra, de fato, o gasto descoberto da inatividade, aquele 

não financiado pelas receitas atreladas ao sistema próprio ou, o que dá no mesmo, o 

déficit financeiro de exercício, amparado que é pelo Tesouro. 
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Destarte, as despesas custeadas com os recursos repassados pelo tesouro do ente 

para fazer face ao déficit do exercício (déficit  financeiro)  ou  repassados  para  

constituição  de  reserva  financeira, não podem  ser  deduzidas  para  o  cálculo  da  

despesa  com  pessoal  líquida.  Essas despesas  constituem  a  parcela  da  

despesa  com  inativos  de  responsabilidade  do ente  federado,  e,  portanto,  

devem  fazer  parte  do  cômputo  da  despesa  total  com pessoal. 

O RPPS apresenta outro tipo de déficit, o atuarial, que ingressa na despesa de gasto 

de pessoal e devem ser controlados separadamente dos demais recursos, de forma 

a evidenciar a vinculação para a qual foram instituídos e devem permanecer 

devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes, no mínimo, por 5 

(cinco) anos. 

Nessa senda, destaca-se que no Processo TC 7002/2017 (PCA IPAS) o Parecer 

Atuarial constante do arquivo DEMMAT propôs como opção para amortização do 

déficit técnico atuarial do plano financeiro, uma alíquota de 19,05%, de modo a 

equacionar o déficit atuarial, por meio de implementação de plano de amortização. 

No caso concreto em análise neste autos, verifico que o RPPS foi sustentável, 

considerando que os valores de contribuição patronal mais a contribuição de 

servidores e redimentos de aplicações totalizaram R$ 3.839.561,54, suficiente para 

pagamento dos inativos e pensionistas que totalizaram R$ 3.705.408,46, conforme 

tabela abaixo: 

Despesas Inativos e Pensionistas Valor 

3.2.1.9.1.01.00 – Outras Aposentadorias R$ 3.208.533,66 

3.2.2.9.1.01.00 – Outras Pensões R$ 496.874,80 

Total R$ 3.705.408,46 

  

Receita – recursos vinculados Valor 

4.2.1.1.1.01.01 – Contribuições Patronal Servidor Civil - RPPS R$ 1.349.360,22 

4.2.1.1.1.02.01 – Contribuição do Servidor - RPPS R$ 806.316,29 

4.4.2.4.1.16.00 – Multas e Juros R$ 37,13 

4.4.5.2.1.01.00 – Remuneração de Aplicações Financeiras R$ 1.683.847,90 

Total R$ 3.839.561,54 

  

Receita - recursos não vinculados Valor 

4.5.1.1.2.02.00 – Repasse recebido R$ 2.917.139,28 
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Total R$ 2.917.139,28 

Depreende-se, portanto, que os recursos repassados não teve a pretensão de 

constituir reserva financeira, tão pouco para cobrir déficit financeiro da folha de 

pagamentos do exercício dos inativos e pensionistas, não configurando um gasto de 

despesa com pessoal, razão que acolho a defesa da responsável para que o recurso 

repassado seja considerado como dedutível para fins de cálculo de despesa com 

pessoal. No entanto, mantenho a irregularidade, mas sem o condão de macular a 

contas. 

3.10. Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem 

suficiente disponibilidade de caixa para pagamento (item 7.4.2 do RT 31/2018) 

Base normativa: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000. 

Dos Fatos 

A análise efetuada no item 7.4.2 do RT 31/2018 apresentou a seguinte situação: 

Dos demonstrativos a seguir observou-se que o Poder Executivo 
contraiu obrigações de despesa no período vedativo com insuficiência 
de recursos financeiros para pagamento, nas seguintes fontes de 
recursos: 

Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a pagar não processados  (R$): 

Destinação dos 

Recursos 

Disponibilidade 

de caixa bruta 

Obrigações financeiras Dispon. 

Líquida 
30/04 

Dispon. 

Líquida 
31/12 Até 30/04 

A partir de 
01/05 

Saúde – outros 
recursos 

0,00 17,90 - -17,90 -17,90 

Educação -  recursos 
próprios 

1.271,16 48.295,76 74.241,50 -47.024,60 -121.266,10 

Não vinculadas 172.892,63 134.299,46 430.116,56 38.593,17 -391.523,39 

Total 174.163,79 182.613,12 504.358,06 -8.449,33 -512.807,39 

 

Disponibilidade de caixa após a inscrição dos restos a pagar não processados  do exercício (R$): 

 
Destinação dos 

Recursos 

Dispon. Líquida 
antes inscrição 

RPNP 

Obrigações financeiras Dispon. 
Líquida 

em 30/04 

Dispon. 
Líquida 

Em 31/12 Até 31/04 
A partir de 

01/05 

Saúde – outros 
recursos 

-17,90 - - -17,90 -17,90 

Educação -  recursos 
próprios 

-121.266,10 471,47 651,92 -121.737,57 - 122.389,49 

Não vinculadas -391.523,39 - 12.104,50 -391.523,39 -403.627,89 

Total -512.807,39 471,47 12.756,42 -513.278,86 -526.035,28 

Verifica-se contudo, que os valores empenhados com recursos 
vinculados à conta  Educação – Recursos Próprios, no período 
vedativo é composta por valores referentes a obrigações patronais, 
folha complementar de horas extas e algumas despesas bancárias. 
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Quanto aos empenhos registrados à conta de Recursos não 
vinculados, constatou-se que do total de R$ 442.221,06, R$ 
131.857,83 refere-se a despesas relacionadas a folha de pessoal 
(rescisão), horas extras e obrigações patronais. Nesse sentido, 
considerando apenas os valores não vinculados a despesas com 
pessoal, tem-se o quadro abaixo: 

Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a pagar não processados  (R$): 

 

Destinação dos 
Recursos 

Disponibilidade 

de caixa bruta 

Obrigações financeiras Dispon. 

Líquida 
30/04 

Dispon. 

Líquida 
31/12 Até 30/04 

A partir de 
01/05 

Não vinculadas 172.892,63 134.299,46 298.258,73 38.593,17 -259.665,56 

Total 172.892,63 134.299,46 298.258,73 38.593,17 -259.665,56 

Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a pagar não processados  do exercício (R$): 

 
Destinação dos 
Recursos 

Dispon. Líquida 
antes inscrição 

RPNP 

Obrigações financeiras Dispon. 
Líquida 

em 30/04 

Dispon. 
Líquida 
Em 31/12 Até 31/04 

A partir de 

01/05 

Não vinculadas -259.665,56 - 12.104,50 -259.665,56 -271.770,06 

Total -259.665,56 - 12.104,50 -259.665,56 -271.770,06 

A inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade 
financeira também encontra vedação no art. 55 da LRF. 

Os restos a pagar empenhados e liquidados no período vedativo, 
derivados ou não de contratações pactuadas são os evidenciados no 
APÊNDICE G deste Relatório Técnico, nas fontes Educação Outros 
Recursos. 

Consta do referido APÊNDICE G as seguintes informações sobre as 
obrigações de despesa consideradas na apuração: nº e data do 
empenho, fornecedor, histórico da despesa, classificação dos restos a 
pagar entre processados e não processados, valor, fonte de recursos, 
nº e data de assinatura do contrato/congênere. 

Em suas razões de justificativa a responsável alega que as despesas contraídas na 

verdade cuidavam da manutenção da máquina pública, como folha de pagamento, 

obrigações patronais, repasses a entidades sem fins lucrativos e fornecedores de 

software, serviços técnicos profissionais etc. 

Argumentou também que a crise nacional instalada no exercício de 2016 prejudicou 

a maior fonte de financiamentos de municípios de pequeno porte, oriundos de 

recursos de transferências constitucionais e legais. 

Após seu exame dos autos, o NCE sugeriu a manutenção do indicativo de 

irregularidade apontado, ante a ausência de planejamento e controle financeiro 

demonstrados pelo Município, uma vez que as despesas de caráter continuado são, 

por natureza, conhecidas e repetitivas. 
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Cumpre ressaltar que a interpretação utilizada pela Área Técnica desta Corte de 

Contas é de que o artigo 42 deve ser interpretado em conjunto com o artigo 1º5 da 

LRF, sob pena da interpretação isolada privilegiar o gestor, e não as finanças 

públicas. 

Nesse sentido, a apuração técnica do artigo 42 da LRF parte da disponibilidade 

bruta de caixa, da qual são deduzidos os Restos a Pagar Processados, e os Restos 

a Pagar Não Processados de exercícios anteriores. Os recursos que sobrarem, são 

chamados de Disponibilidade Líquida de Caixa, e poderão ser utilizados para 

inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do exercício. 

Quanto a este tema, é de se destacar voto proferido quando do julgamento do 

Processo TC 5189/2017, que tratou da Prestação de Contas Anual de Prefeito do 

Município de Vargem Alta, no exercício financeiro de 2016: 

“[...]  

O artigo 42 da LRF estabelece que nos 2 (dois) últimos quadrimestres do mandato é 

vedado ao gestor a contratação de obrigação sem a correspondente 

disponibilidade financeira, in verbis: 

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, 
nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 

obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente 
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 

este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa 
serão considerados os encargos e despesas compromissadas a 

pagar até o final do exercício. ” 

A aplicação do art. 42 da LRF é complexa e foi exaustivamente debatida 
nesta Corte de Contas, especialmente porque durante um determinado 

período a interpretação desse artigo embarrou em alguns conceitos que 
ainda não estavam bem definidos e a forma de apuração dessa 
irregularidade também não estava adequadamente delimitada.  Existia, 

portanto, uma controvérsia sobre o referido artigo e que durante um tempo 
foram defendidas posições diferentes. 

Esse fato levou a maioria do plenário a entender pela inaplicabilidade da 

irregularidade apontada como afronta ao art. 42 da LRF, nas prestações de 
contas do exercício de 2012, para garantir a segurança jurídica, conforme 
voto vogal proferido na 17ª Sessão Plenária, no dia 05/06/2018, pelo 

Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges e acompanhado pela maioria.  

                                                 
5
 Art. 1

o
 Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 
§ 1

o
 A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos 

e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante  o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações 
de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
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No entanto, estamos agora na análise das contas do ano de 2016, último 
ano do mandato dos prefeitos eleitos em 2012, e a situação mostra-se 
diferente, pois durante esse lapso temporal esta Corte estabeleceu as 

premissas necessárias para a interpretação do art. 42 da LRF e orientou 
seus jurisdicionados sobre tais premissas. Vejamos. 

Em 2016 estavam plenamente em vigor as Consultas TC 25/04 e 03/05 e 

TC 012/2007 que tratam dessa matéria, também a IN 28/2013 que dispõe 
sobre a composição e a forma de envio das prestações de contas anuais 
dos Chefes dos Poderes até o exercício financeiro de 2016 e dava outras 

providências. 

Vigoravam também normativos da Secretaria do Tesouro Nacional que 
abordaram de forma direta e clara a temática do art. 42 da LRF, como o 

Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) e a 6ª edição do Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), aprovados pelas 
portarias STN nº. 553/2014 e portaria conjunta STN-SOF nº 01 de 10 de 

dezembro de 2014, bem como da Portaria 700/2014. 

Além desse arcabouço normativo existente, no intuito de tornar mais 
acessível as informações e também mais didática para os jurisdicionados, 

os aspectos mais relevantes dessas normativas foram “condensados” em 
um “Manual de Encerramento de Mandato”, editado por este Tribunal, e que 
foi devidamente divulgado e distribuído para Prefeitos e equipes de diversos 

municípios capixabas durante um evento promovido por esta Corte
6
, em 25 

de setembro de 2015, que objetivava dar orientações para o último ano de 
mandato e preparar os gestores para o cumprimento da legislação, que fixa 

algumas regras específicas nesse o período. O citado manual ainda está 
disponível para consulta no site deste Tribunal

7
.  

Tem-se, portanto, que por meio do “Manual de Encerramento de Mandato”, 

este Tribunal, de há muito, esclareceu as premissas concernentes ao art. 42 
da LRF, as quais servirão de base para a análise do cumprimento desse 
dispositivo no exercício de 2016, em especial as que abaixo destaco:  

 Contrair obrigação de despesa não tem o mesmo significado que 
empenhar despesa. O empenho não cria obrigação, mas se 
considera contraída a obrigação no ‘momento da formal ização do 

contrato administrativo ou instrumento congênere’.  

 Em regra, as despesas devem ser executadas e pagas no 
exercício financeiro e extraordinariamente, podem ser cumpridas 
no exercício seguinte, desde que haja suficiente disponibilidade de 

caixa. Portanto, para cumprimento da regra do art. 42 da LRF, o 
‘limite’ a ser observado é o de ‘disponibilidade de caixa’, 
considerados todos os encargos e despesas compromissadas a 

pagar até o final do exercício, respeitando a ‘ordem cronológica 
das obrigações (Lei nº 8.666, de 1993, art. 5º e 92).  

 A disponibilidade de caixa deve constar de registro próprio, de 

modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa 
obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma 
individualizada, segregados por vinculação (LRF, art. 50, inciso I).  

Além dessas premissas, existiam três pareceres consultas – TC 25/04 e 
03/05 e TC 012/2007, que abordavam as situações que envolviam 
despesas contratadas de caráter essencial, emergencial e que dizem 

                                                 
6
 Disponível em:  https://www.tce.es.gov.br/prefeitos-e-equipes-recebem-orientaes-sobre-final-de-mandato/ 

7 Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/manual-

encerramento-de-mandato2015.pdf 
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respeito a serviços de caráter contínuo e também obra plurianual 

contemplada no PPA e LDO durante os dois últimos quadrimestres do 
mandato, colocando tais situações como exceções à regra geral, ou a 
literalidade do art. 42 da LRF.  

Os referidos pareceres orientam que nessas situações cumpre ao 
administrador em final de gestão pagar apenas as parcelas da obrigação 
liquidadas até o dia 31 de dezembro do exercício. Nesses casos, a 

disponibilidade de caixa será afetada não pelo valor total da obra ou serviço 
contratado, mas pela parte ou fração do orçamento que corresponda à parte 
do cronograma orçamentário-financeiro do exercício.  

Importante ressaltar que embora os pareceres consultas TC 25/04 e 03/05 
tenham sido recentemente revogados pela Decisão Normativa TC 
001/2018, de 29 de maio de 2018, eles estavam vigentes durante o 

exercício de 2016 e devem ser aplicados nos processos deste período.  

[...] 

Nessa situação, seguindo a imposição do art. 42 da LRF, ocorrendo uma 

contratação/assunção de obrigação de despesa que fosse ultrapassar o 
exercício financeiro, o gestor deve deixar disponibilidade financeira para 
cobrir integralmente a referida despesa. 

Uma situação que pode exemplificar, é o caso de contratação de serviço de 
limpeza pública durante o último quadrimestre do mandato, cuja a duração 
do contrato se estendesse até o exercício subsequente. Seguindo a regra 

geral do art. 42 da LRF, deveria o gestor cobrir além da despesa executada 
ao longo do exercício em que foi firmado o contrato, deixar disponibilidade 
financeira suficiente para cobrir as despesas desse contrato que seriam 

executadas no exercício seguinte, ou seja, o valor correspondente ao total 
remanescente do contrato.  

Pensando nessas situações, para não se colocar em risco a continuidade 

dos serviços públicos essenciais ou mesmo parar a máquina pública, 
buscou-se por meio dos pareceres consultas inserir tais situações como 
exceções à regra do art. 42 da LRF, dando aos gestores condições de 

efetuar essas contratações dentro das melhores condições, sem exigir  
suficiente disponibilidade de caixa para pagamento das parcelas vincendas, 
afastando necessidade de disponibilidade em caixa para cobrir os valores 

correspondentes a integralidade do contrato. 

Observa-se, portanto, que é apenas os valores que excederiam o exercício 
financeiro que são colocados na exceção e não toda a despesa, sendo de 

responsabilidade do gestor efetuar o pagamento das despesas executadas 
no exercício, ou deixar disponibilidade financeira para cobrir tais despesas 
quando inscritas em restos a pagar. 

Se assim não fosse, o entendimento deste tribunal estaria em dissonância 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que preconiza a responsabilidade na 
gestão fiscal com ação planejada e transparente, em que se previnem 

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

Em síntese de tudo que foi explanado nesta análise, a configuração de 

afronta ao artigo 42 da LRF exige  (1º)  que tenham sido contraídas 
despesas entre maio e dezembro do último ano de mandato; (2º)   que tais 
despesas não tenham sido pagas dentro do   exercício   em   que   

realizadas;   ou  (3º)  que   não   se   tenha   deixado disponibilidade 
financeira para o pagamentos dos restos a pagar dessas despesas 
contraídas naqueles oito últimos meses de gestão, com exceção das 

situações previstas nos pareceres consultas, cuja a interpretação já foi 
elucidada no presente voto.” 
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Compulsando o Apêndice G do RT 31/2018, constatei que a fonte “Educação – 

Recursos Próprios” demonstra um saldo negativo de disponibilidades financeiras 

líquida em 31/12/2016 de R$ ( -122.389,49). Nota-se que há um saldo negativo no 

final do exercício, comprovando que não havia disponibilidade suficiente para cobrir 

os restos a pagar processados (R$ 74.251,50) e não processados (R$ 651,92). 

Quanto a indisponibilidade líquida na fonte Não Vinculada em (-271.770,06) e Saúde 

– outros recursos (-17,90), não foram apresentados pela responsáveis as 

justificativas para o afastamento da ofensa ao artigo 42. 

Há, dentre outras, despesas referentes a tarifas bancárias, juros e multa, e 

contribuições previdenciárias, que não emanam de instrumento contratual, 

considerando-se, nesses casos, a data do empenho para análise do art. 42 da LRF, 

razão pela qual entendo que todos os requisitos para a configuração de ofensa ao 

artigo 42 da LRF restaram cumpridos. 

Nesse passo, após análise detida das informações constantes no processo, entendo 

que houve cometimento da infração prevista no art. 42 da LRF, motivo pelo qual 

acompanho o entendimento técnico e mantenho a irregularidade sob exame. 

3.11. Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 

dias de seu mandato (item 7.5 do RT 31/2018) 

Base normativa: Artigo 21 da Lei Complementar 101/2000. 

 

Conforme RT 31/2018, citou-se a responsável quanto a esta irregularidade, em 

razão das evidências de indevido aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 

dias de mandato: 

verificou-se, por meio do sistema CidadES, o total contabilizado nas 
rubricas de despesa com pessoal, entre 01/01 a 30/06 e 01/07 a 
31/12/16, obtendo-se o seguinte resultado: 

Competência 
Valor Bruto – 

Venc. e Contribuições 
patronais 

Deduções - 
13º Salário 

Férias 
Valor Líquido 

Jan a jun/16 R$ 7.045.058,26 R$ 441.803,80 R$ 6.603.254,46 

Jul a dez/16 R$ 8.415.002,89 R$ 785.004,81 R$ 7.629.998,08 

Percentual de aumento com despesas de pessoal 15% 
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Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal foi idenficada a 
seguinte lei: 

- Lei 1984 de 14/07/2016 destinada à contratação temporária de 
pessoal na Secretaria Municial de Assistência Social; 

A Lei de Responsabilidade Fiscal considera serem nulos de pleno direito8 os atos 

que provoquem aumento da despesa com pessoal sem que sejam atendidas as 

seguintes formalidades: 

 

 Exigências contidas nos artigos 16 e 17 da LC 101/2000, bem como 
no artigo 37, inciso XIII e no artigo 169, § 1º da Constituição Federal; 
 

 Limite legal de comprometimento aplicas às despesas com pessoal 

inativo; 
 

 Se expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato 

do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20. 

 

A responsável aduz que as despesas contraídas para contratação temporária de 

pessoal na Secretaria Municipal de Assistência Social (Lei Municipal nº 1984/2016) 

se deram em virtude da execução dos programas do Governo Federal, bem como o 

aumento de 15% do gasto com pessoal, o que equivaleria a R$ 85.561,96 ao mês, 

aproximadamente. 

O Corpo Técnico, por conseguinte, analisou a defesa apresentada, se manifestando 

pela manutenção do indicativo de irregularidade, por não terem sido apresentados 

documentos hábeis a demonstrar os verdadeiros motivos que levaram ao aumento 

de gasto com pessoal, embora a responsável não o considere expressivo. 

Já quanto as justificativas da gestora quanto a despesa contraída através da Lei 

1.984/2016, é possível constatar a autorização para contratação de 01 (um) 

Assistente Social, com remuneração de R$ 1.200,00, em virtude de afastamento da 

servidora que ocupava o cargo anteriormente. 

                                                 
8
 Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:  

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no §  1o do art. 
169 da Constituição; 
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. 
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido 
no art. 20. 
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Tendo em vista o aumento de 15% no valor total líquido das despesas com pessoal, 

comparados com o primeiro semestre, sem que, no entanto, tenha sido acostado 

aos autos qualquer documento probatório e explicativo, acolho o posicionamento 

técnico para manter a presente irregularidade. 

3.12. Ausência do parecer emitido pelo conselho de acompanhamento e 

controle social da saúde (item 8.4 do RT 31/2018) 

Base normativa: IN TC 34/2015. 

O Relatório Técnico 31/2018, ao analisar esse item, observa que a Lei 

Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos de Saúde a competência para 

avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução 

orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre 

a repercussão da execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e 

na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas, encaminhando ao 

Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que 

sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. (LC 141/2012, art. 41). 

A LC 141/2012 estabeleceu, ainda, que o gestor do SUS em cada ente da 

Federação deve elaborar relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, 

contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:  

 Montante e fonte dos recursos aplicados no período;  

 Auditorias realizadas ou em fase de execução no período 

e suas recomendações e determinações;  

 Oferta e produção de serviços públicos na rede 

assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses 
dados com os indicadores de saúde da população em seu 
âmbito de atuação.  

No § 1º do artigo 36, determinou-se aos entes da Federação, a obrigatoriedade de 

comprovação de elaboração do relatório detalhado referido anteriormente, mediante 

o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de 

março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir 

parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei 

Complementar. 
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Em sua justificativa, a responsável sustenta que conforme nota explicativa, que não 

foi elaborado o parecer, devido o Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

da Saúde ter encerrado suas atividades em 12/06/2016, sem que houvessem novas 

eleições. Informa também, em outra nota explicativa de 10/04/17, que foi 

encaminhado ofício à Secretaria de Saúde, solicitando tomada de providências 

quanto a prestação de contas dos recursos destinados à saúde em 2016, não 

havendo, contudo, retorno da mesma. 

Por entender que a responsável apenas replicou as informações contidas no nas 

notas explicativas, o NCE sugeriu a manutenção da irregularidade. Entretanto, divirjo 

do entendimento técnico e afasto a irregularidade, uma vez que a responsável 

intentou esforço para obter o parecer, não lhe podendo ser imputado 

responsabilidade ao fato do Conselho de Saúde estar inativo. 

 

3.13. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do 

parecer do controle interno sobre a Prestação de Contas Anual (item 10.1 do 

RT 31/2018) 

Base normativa: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 

227/2011, IN TCEES 34/2015. 

A análise efetuada no item 10.1 do RT 31/2018 apresentou a seguinte situação: 

Constatou-se que o Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão 
central do sistema de controle interno não está em conformidade com 
o que determina o anexo I da IN 34/2015, que define o layout a ser 
seguido na tabela 6 do anexo II da mesma Instrução Normativa. 

Ainda assim, foi emitido conclusão de que as demonstrações 
contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob 
exame representam adequadamente a posição orçamentária, 
financeira, patrimonial e de gestão fiscal do exercício de 2016, 
entretanto, com as seguintes ressalvas: 

 

Além disso, analisando-se o Relatório de avaliação do cumprimento do 
plano de ação para implantação do sistema de controle interno, 
verififou-se que o mesmo não contém informações referentes à 
execução do plano de implantação do controle interno, prejucidanco 
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concluir se de fato o sistema de controle interno está implantado de 
acordo com as normas expedidas por esta corte de contas. 

Vale reproduzir o que consta do arquivo RELSCI sobre a estrutura do 
controle interno do município: 

 

 

Diante do exposto, faz-se necessário citar o jurisdicionado para que 

apresente esclarecimentos quanto à ausência de mediadas 

administrativas e legais destinadas à promoção do adequado 

funcionamento do sistema de controle interno municipal 

Como demonstrado pelo NCE, o relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão 

central do sistema de controle interno não está em conformidade com o que prevê a 

IN 34/2015, em seu anexo I, que estabelece o layout a ser seguido na tabela 6 do 

anexo II da mesma Instrução Normativa. 

Em resposta, a responsável argumentou que os Municípios menores, como os do 

interior do Estado, não dispõem de salários atrativos para preenchimento de cargos 

com qualificação técnica específica para atuar no Órgão Central de Controle Interno. 

Argumentou ainda que foram adotadas todas as medidas disponíveis, como o envio 

da PCA 2016 com relatórios de competência do Órgão de Controle Interno 

elaborados e assinados, ainda que fora dos padrões esperados. 

Diante das alegações apresentadas pela responsável, o NCE sugeriu o 

afastamento do indicativo de irregularidade, o qual acompanho. 

3.14. Divergência entre a demonstração das variações patrimoniais e o 

balanço patrimonial em relação ao resultado patrimonial (item 12.1.9 do RT 

31/2018) 
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Base normativa: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964. 

A análise efetuada no item 12.1.9 do RT 31/2018 apresentou a seguinte situação: 

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração 
das Variações Patrimoniais deve ser igual ao resultado do exercício 
no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado 
na tabela abaixo: 

Tabela 35 Resultado Patrimonial 

Exercício atual 

DVP (a) -375.068,96 

Balanço Patrimonial (b) 446.464,13 

Divergência (a-b) -821.533,09 

Exercício anterior 

DVP (a) 4.734.873,57 

Balanço Patrimonial (b) 4.734.873,57 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02561/2017-5 - Prestação de Contas Anual/2016 

O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve 

ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, 

entretanto, constatou-se uma divergência de (-821.533,09) no exercício corrente, 

razão pela qual o NCE resolveu citar a responsável.  

O Corpo Técnico então opinou pela manutenção do aponte, sendo passível de 

ressalva e determinação, haja vista a responsabilidade sobre os registros contábeis 

e demonstração dos resultados da gestão de 2016 incidirem sobre a responsável 

pelas contas no exercício financeiro de 2016, nos seguintes termos: 

Da Análise das Justificativas 

Conforme alegações da gestora verifica-se que a divergência decorre 

de falha no procedimento de encerramento do exercício de 2016. 

Salienta-se que o encerramento e elaboração dos demonstrativos em 

questão ocorreu sob responsabilidade do atual gestor do município.   

Entretanto, a responsabilidade sobre os registros contábeis e a 

demonstração dos resultados da gestão de 2016 recai sobre a 

responsável das contas de 2016 e, nesse sentido, por si só, as 

justificativas são insuficientes para afastar as irregularidades, uma 
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vez que não se apresentou documentação que esclareça as 

divergências assinaladas. 

Registre-se, ainda, que no processo de PCA de 2015 (TC 

4911/2016), sob responsabilidade da mesma agente responsável, 

foram registrados e mantidos diversos apontes relacionados a 

inconsistências contábeis, de maneira que fica prejudicada a 

alegação da defesa.  

Diante do exposto, sugere-se não acolher as justificativas 

apresentadas e manter irregular o aponte, porém passível de 

ressalva e determinação. 

Nestes termos, anuindo ao opinamento técnico, mantenho a irregularidade em 

exame, mas apenas no campo da ressalva, sem o condão de macular as contas, 

cabendo determinação para que se promova as ações corretivas necessárias.  

3.15. Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores 

(item 12.1.10 do RT 31/2018) 

Base normativa: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964. 

A análise efetuada no item 12.1.10 do RT 31/2018 apresentou a seguinte situação: 

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos saldos 
credores, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 36 Comparativo dos saldos devedores e credores  

Saldos Devedores (a) = I + II 86.271.928,19 

Ativo (BALPAT) – I 43.491.587,68 

Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II 42.780.340,51 

Saldos Credores (b) = III – IV + V 85.450.395,10 

Passivo (BALPAT) – III 43.491.587,68 

Resultado Exercício (BALPAT) – IV 446.464,13 

Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V 42.405.271,55 

Divergência (c) = (a) - (b) 821.533,09 

Fonte: Processo TC 02561/2017-5 - Prestação de Contas Anual/2016 

É cediço que os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores, no 

entanto, a partir do comparativo realizado pelo NCE em seu RT 31/2018 constatou-

se divergência de 821.533,09, razão pela foi citada a responsável. 
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Em suas justificativas a responsável informou que não houve execução do 

encerramento do exercício para posterior envio da PCA a este Tribunal de Contas. 

Ao realizar sua análise da defesa, o NCE sugeriu não acolher as justificativas 

oferecidas, mantendo irregular o aponte, porém passível de ressalva e 

determinação.  

Como anteriormente mencionado, a responsável pelas contas de 2016 detém 

também a responsabilidade sobre os registros e sobre a demonstração dos 

resultados da gestão de 2016. Acrescente-se que não foram carreados aos autos 

documentos probatórios que esclarecessem as divergências apuradas.  

Desta forma, perfilhando o posicionamento técnico, mantenho a presente 

irregularidade, mas apenas no campo da ressalva, sem condão de macular as 

contas, cabendo determinação para que se promova as ações corretivas 

necessárias.  

Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e 

Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora 

submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os senhores Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

1 – Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO 

das contas da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, sob a responsabilidade 

da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, relativas ao exercício de 2016, nos termos 

do artigo 80, inciso III da Lei complementar 621/2012 e do artigo 132, inciso III da 

Resolução TCEES 261/2013, em razão da manutenção das irregularidades a seguir:  

3.12 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de 
mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para pagamento 
(Item 7.4.2 do RT 31/2018); 

3.13 Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos 
últimos 180 dias de seu mandato (Item 7.5 do RT 31/2018);  
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2 – Encaminhar ao Ministério Público Estadual, após o trânsito em julgado, cópia do 

presente Parecer Prévio para que possa tomar as medidas necessárias para 

apuração de eventual prática de crime, diante do descumprimento do art. 42 da LRF; 

3 – RECOMENDAR ao atual gestor que:  

3.1 – observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, que 

fixa e ratifica critérios e orientações sobre a fiscalização das disposições do art. 42 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no Diário Oficial de Contas em 

30/05/2018; 

3.2 – regularize as inconsistências identificadas nos demonstrativos contábeis, 

observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público; 

3.3 – observe a disposição contida no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar 101/2000, com a adoção de práticas de controle e evidenciação das 

fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual 

dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional); 

4 – Dar ciência aos interessados; 

5 – Após os trâmites regimentais, arquivar os autos. 

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER 

BORGES: 

 

RELATÓRIO 

 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual de Prefeito da Sra. Liliana 

Maria Rezende Bullus, na condição de Chefe do Poder Executivo do Município de 

São José do Calçado,, no exercício de 2016, sendo chamado o Sr. Jose Carlos de 

Almeida como responsável pelo seu envio. 
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Na 9ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, ocorrida no dia 03/04/2019, solicitei vista dos 

autos após a apresentação dos respeitáveis votos proferido pelo Conselheiro 

Domingos Augusto Taufner, com o intuito de me inteirar de modo mais minucioso 

acerca do tema tratado no processo em tela. 

Na ocasião, o ilustre Conselheiro, divergindo parcialmente do entendimento da Área 

Técnica e Ministério Público de Contas, submeteu à apreciação do colegiado a 

proposição de emitir parecer prévio pela rejeição das contas da Sra Liliana 

Maria Rezende Bullus, nos seguintes termos:  

 

1 – Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal a 
REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, sob 
a responsabilidade da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, relativas ao 

exercício de 2016, nos termos do artigo 80, inciso III da Lei complementar 
621/2012 e do artigo 132, inciso III da Resolução TCEES 261/2013, em razão 
da manutenção das irregularidades a seguir:  

3.12 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de 
mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para 
pagamento (Item 7.4.2 do RT 31/2018); 

3.13 Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder 
nos últimos 180 dias de seu mandato (Item 7.5 do RT 
31/2018); 

2 – Encaminhar ao Ministério Público Estadual, após o trânsito em julgado, 
cópia do presente Parecer Prévio para que possa tomar as medidas 
necessárias para apuração de eventual prática de crime, diante do 

descumprimento do art. 42 da LRF; 

3 – RECOMENDAR ao atual gestor que:  

3.1 – observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, 

que fixa e ratifica critérios e orientações sobre a fiscalização das disposições 
do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no Diário 
Oficial de Contas em 30/05/2018; 

3.2 – regularize as inconsistências identificadas nos demonstrativos 
contábeis, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade e o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 

3.3 – observe a disposição contida no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 
Complementar 101/2000, com a adoção de práticas de controle e 
evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de 

Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 
Nacional); 

4 – Dar ciência aos interessados; 

5 – Após os trâmites regimentais, arquivar os autos. 

 

Também propôs ao colegiado aplicar multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) ao Sr. José Carlos de Almeida, com base no artigo 135, inciso VIII9, da Lei 

                                                 
9
 Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente 

em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 
[...] 
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos e/ou informações que compõem a prestação de contas;  
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Complementar 621/2012 c/c o art. 389, inciso VIII10, do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Espirito Santo (Resolução 261/2013), tendo em vista o não 

encaminhamento da presente prestação de contas no prazo estabelecido.  

Nesse contexto, peço vênias ao Relator para divergir parcialmente do 

entendimento exarado nos votos proferidos, nos termos da fundamentação a seguir 

exposta: 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Inicialmente destaco que está em exame nos presentes autos a Prestação de 

Contas Anual do Prefeito de São José do Calçado, no Exercício de 2016, portanto, 

são contas de governo. 

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

Contas em Novembro de 2016, “Contas de governo são aquelas prestadas pelo 

chefe do Poder Executivo, compreendendo um conjunto de demonstrativos, 

documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

patrimonial e operacional que permita a avaliação da gestão política do responsável. 

Expressa os resultados da atuação governamental, submetidos ao TCE-ES para 

apreciação e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a 

efeito pelo respectivo Poder Legislativo, a quem compete o julgamento em definitivo 

dessa espécie de contas.” 

Também 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.” 

 

Neste contexto, as análises impressas nas peças de análise técnica revelam que 

“foram observados e cumpridos os limites constitucionais mínimos de Aplicação 

                                                                                                                                                         
 
10

 Art. 389 O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na 
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, observada a seguinte 
gradação 
(...)  
VIII.  não envio ou envio fora do prazo de documentos e ou informações que compõem a prestação de contas: 
multa no valor compreendido entre dois  e dez por cento; 
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na Manutenção e Desenvolvimentos do Ensino, gastos com remuneração dos 

profissionais do magistério, ações e serviços públicos de saúde e repasse de 

duodécimo ao legislativo”. (RT 031/2018-1).  

Também, quanto aos níveis de endividamento, o Relatório Técnico Contábil RTC 

031/2018-1, demonstra a observância dos limites de endividamento e de 

contratação de operação de créditos e concessão de garantias. 

No que pertine ao cumprimento do orçamento, a unidade técnica apontou que a 

abertura de créditos adicionais suplementares obedeceu a autorização legislativa 

(item 4.1 do RTC 031/2018) e que as metas de resultado fiscal também foram 

cumpridas, consoante análises contidas no item 4.2 do RT 031/2018, ITC 3557/2018 

e Manifestação Técnica 091/2019.  

Pois bem. 

Entendo por bem acompanhar as razões lançadas nas análises técnicas contidas na 

ITC 3557/2018 e Manifestação Técnica 091/2019, encampadas pelo Ministério 

Público de Contas e pelo Relator, que opinam pelo afastamento ou pela manutenção 

no campo da ressalva dos itens de irregularidade a seguir descritos: 

 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de 

empenho (item 4.2.1 do RT e 3.1 do voto 01222/2019) 

 Não conformidade entre o somatório das receitas orçamentárias das unidades 

gestoras e o total evidenciado no Balanço Orçamentário consolidado (item 

4.3.1 do RT e item 3.2 do voto 0122/2019) 

 Não conformidade entre o somatório das despesas orçamentárias das 

unidades gestoras e o total evidenciado no Balanço Orçamentário 

consolidado (item 4.3.2 do RT) 

 Não conformidade entre o somatório dos termos de disponibilidades da 

prefeitura, câmara, fundo de saúde e ipas, e o montante evidenciado no termo 

de disponibilidade consolidado (item 5.1 do RT e item 3.3 do voto 

01222/2019) 

 Não conformidade entre o somatório das disponibilidades da Prefeitura, 

Câmara, Fundo de Saúde e IPAS, e o montante evidenciado no balanço 

financeiro consolidado (item 5.2 do RT e item 3.4 do voto 01222/2019) 

 Não conformidade do passivo financeiro entre Balanço Patrimonial e Dívida 

Flutuante (item 6.1 do RT) 
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 Não conformidade entre o Demonstrativo dos Restos a Pagar e o 

Demonstrativo da Dívida Flutuante (item 6.2 do RT e item 3.5 do Voto 

0122/2019) 

 Desconformidade do Balanço Patrimonial em relação ao registro do superávit 

ou déficit financeiros por fontes de recursos (item 6.3 do RT e item 3.6 do voto 

01222/2019) 

 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo 

do superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao Balanço Patrimonial 

consolidado (item 6.4 do RT e item 3.7 do voto 01222/2019) 

 Ausência de medidas legais para a implementação do plano de amortização 

do déficit técnico atuarial do RPPS (item 6.5 do RT e item 3.8 do voto 

01222/2019) 

 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer 

do controle interno sobre a prestação de contas anual (item 10.1 do RT e item 

3.13 do voto 01222/2019) 

 Divergência entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço 

Patrimonial em relação ao resultado patrimonial (item 12.1.9 do RT e item 

3.14 do voto 01222/2019) 

 Divergência entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores (item 

12.1.10 do RT e item 3.15 do voto 01222/2019) 

 

Também acompanho o Relator em suas razões, que divergem parcialmente da área 

técnica e voto pelo afastamento do item de irregularidade que trata da “Ausência do 

parecer emitido pelo conselho de acompanhamento e controle social da saúde” (item 

8.4 do RT e item 3.12 do voto 01222/2019). 

Quanto aos demais itens de irregularidade mantidos pelo relator teço as 

considerações a seguir. 

Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem 

suficiente disponibilidade de caixa para pagamento (item 7.4.2 e 3.12 do voto 

01222/2019). 

Acerca deste indício de irregularidade o relatório técnic0 031/2018 

apresentou a seguinte situação: 

 
[...] 
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Dos demonstrativos a seguir observou-se que o Poder Executivo contraiu 

obrigações de despesa no período vedativo com insuficiência de recursos 
financeiros para pagamento, nas seguintes fontes de recursos:  

Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a pagar não 

processados (R$): 

 
Destinação dos 

Recursos 

Disponibilidade 
de caixa bruta 

Obrigações financeiras Dispon. 
Líquida 

30/04 

Dispon. 
Líquida 

31/12 
Até 30/04 A partir de 

01/05 
Saúde – outros 

recursos 
0,00 17,90 - -17,90 -17,90 

Educação -  

recursos próprios 
1.271,16 48.295,76 74.241,50 

-

47.024,60 

-

121.266,10 

Não v inculadas 172.892,63 134.299,46 430.116,56 38.593,17 
-

391.523,39 

Total 174.163,79 182.613,12 504.358,06 -8.449,33 
-

512.807,39 

 
Disponibilidade de caixa após a inscrição dos restos a pagar não processados 
do exercício (R$): 

 

Destinação dos 

Recursos 

Dispon. 

Líquida 

antes 

inscrição 
RPNP 

Obrigações financeiras Dispon. 

Líquida 

em 30/04 

Dispon. 

Líquida 

Em 31/12 Até 31/04 A partir de 

01/05 

Saúde – outros 
recursos 

-17,90 - - -17,90 -17,90 

Educação -  

recursos próprios 
-121.266,10 471,47 651,92 -121.737,57 -122.389,49 

Não v inculadas -391.523,39 - 12.104,50 -391.523,39 -403.627,89 

Total -512.807,39 471,47 12.756,42 -513.278,86 -526.035,28 

 

Verifica-se contudo, que os valores empenhados com recursos vinculados à 

conta Educação – Recursos Próprios, no período vedativo é composta por 
valores referentes a obrigações patronais, folha complementar de horas extas e 
algumas despesas bancárias. 

Quanto aos empenhos registrados à conta de Recursos não vinculados, 
constatou-se que do total de R$ 442.221,06, R$ 131.857,83 refere-se a 
despesas relacionadas a folha de pessoal (rescisão), horas extras e obrigações 

patronais. Nesse sentido, considerando apenas os valores não vinculados a 
despesas com pessoal, tem-se o quadro abaixo: 

Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a pagar não 

processados (R$): 

 
Destinação dos 

Recursos 

Disponibilidade 
de caixa bruta 

Obrigações financeiras Dispon. 
Líquida 

30/04 

Dispon. 
Líquida 

31/12 Até 30/04 A partir de 

01/05 

Não v inculadas 172.892,63 134.299,46 298.258,73 38.593,17 
-

259.665,56 

Total 172.892,63 134.299,46 298.258,73 38.593,17 
-

259.665,56 

 

Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a pagar não processados 
do exercício (R$): 

 

Destinação dos 
Recursos 

Dispon. 

Líquida 
antes 

inscrição 

RPNP 

Obrigações financeiras Dispon. 

Líquida 
em 30/04 

Dispon. 

Líquida 
Em 31/12 Até 31/04 A partir de 

01/05 

Não v inculadas -259.665,56 - 12.104,50 -259.665,56 -271.770,06 

Total -259.665,56 - 12.104,50 -259.665,56 -271.770,06 

A inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira 
também encontra vedação no art. 55 da LRF. 
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Os restos a pagar empenhados e liquidados no período vedativo, derivados ou 

não de contratações pactuadas são os evidenciados no APÊNDICE G deste 
Relatório Técnico, nas fontes Educação Outros Recursos. 

Consta do referido APÊNDICE G as seguintes informações sobre as 

obrigações de despesa consideradas na apuração: nº e data do empenho, 
fornecedor, histórico da despesa, classificação dos restos a pagar entre 
processados e não processados, valor, fonte de recursos, nº e data de 

assinatura do contrato/congênere. 

[...] 

O relator, conforme voto 01222/2019 entendeu pela manutenção da irregularidade, 

fundamentando sua decisão como segue: 

[...] 

Em suas razões de justificativa a responsável alega que as despesas 

contraídas na verdade cuidavam da manutenção da máquina pública, como 
folha de pagamento, obrigações patronais, repasses a entidades sem fins 
lucrativos e fornecedores de software, serviços técnicos profissionais etc.  

Argumentou também que a crise nacional instalada no exercício de 2016 
prejudicou a maior fonte de financiamentos de municípios de pequeno porte, 
oriundos de recursos de transferências constitucionais e legais.  

Após seu exame dos autos, o NCE sugeriu a manutenção do indicativo de 
irregularidade apontado, ante a ausência de planejamento e controle 
financeiro demonstrados pelo Município, uma vez que as despesas de caráter 

continuado são, por natureza, conhecidas e repetitivas. 

Cumpre ressaltar que a interpretação utilizada pela Área Técnica desta Corte 
de Contas é de que o artigo 42 deve ser interpretado em conjunto com o 

artigo 1º
11

 da LRF, sob pena da interpretação isolada privilegiar o gestor, e 
não as finanças públicas. 

Nesse sentido, a apuração técnica do artigo 42 da LRF parte da 

disponibilidade bruta de caixa, da qual são deduzidos os Restos a Pagar 
Processados, e os Restos a Pagar Não Processados de exercícios 
anteriores. Os recursos que sobrarem, são chamados de Disponibilidade 

Líquida de Caixa, e poderão ser utilizados para inscrição dos Restos a Pagar 
Não Processados do exercício. 

Quanto a este tema, é de se destacar voto proferido quando do julgamento do 

Processo TC 5189/2017, que tratou da Prestação de Contas Anual de 
Prefeito do Município de Vargem Alta, no exercício financeiro de 2016: 

“[...]  

O artigo 42 da LRF estabelece que nos 2 (dois) 
últimos quadrimestres do mandato é vedado ao 
gestor a contratação de obrigação sem a 

correspondente disponibilidade financeira, in verbis: 

                                                 

11
 Art. 1

o
 Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

§ 1
o
 A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos 

e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de me tas 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, dívidas consolidada e mobiliária, operações 
de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
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“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou 

órgão referido no art. 20, nos últimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair 
obrigação de despesa que não possa ser 

cumprida integralmente dentro dele, ou 
que tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da 
disponibilidade de caixa serão 

considerados os encargos e despesas 
compromissadas a pagar até o final do 
exercício. ” 

A aplicação do art. 42 da LRF é complexa e foi 
exaustivamente debatida nesta Corte de Contas, 
especialmente porque durante um determinado 

período a interpretação desse artigo embarrou em 
alguns conceitos que ainda não estavam bem 
definidos e a forma de apuração dessa 

irregularidade também não estava adequadamente 
delimitada.  Existia, portanto, uma controvérsia 
sobre o referido artigo e que durante um tempo 

foram defendidas posições diferentes. 

Esse fato levou a maioria do plenário a entender 
pela inaplicabilidade da irregularidade apontada 

como afronta ao art. 42 da LRF, nas prestações de 
contas do exercício de 2012, para garantir a 
segurança jurídica, conforme voto vogal proferido na 

17ª Sessão Plenária, no dia 05/06/2018, pelo 
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges e 
acompanhado pela maioria.  

No entanto, estamos agora na análise das contas 
do ano de 2016, último ano do mandato dos 
prefeitos eleitos em 2012, e a situação mostra-se 

diferente, pois durante esse lapso temporal esta 
Corte estabeleceu as premissas necessárias para a 
interpretação do art. 42 da LRF e orientou seus 

jurisdicionados sobre tais premissas. Vejamos. 

Em 2016 estavam plenamente em vigor as 
Consultas TC 25/04 e 03/05 e TC 012/2007 que 

tratam dessa matéria, também a IN 28/2013 que 
dispõe sobre a composição e a forma de envio das 
prestações de contas anuais dos Chefes dos 

Poderes até o exercício financeiro de 2016 e dava 
outras providências. 

Vigoravam também normativos da Secretaria do 

Tesouro Nacional que abordaram de forma direta e 
clara a temática do art. 42 da LRF, como o Manual 
de Demonstrativos Fiscais (MDF) e a 6ª edição do 

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 
(MCASP), aprovados pelas portarias STN nº. 
553/2014 e portaria conjunta STN-SOF nº 01 de 10 

de dezembro de 2014, bem como da Portaria 
700/2014. 

Além desse arcabouço normativo existente, no 

intuito de tornar mais acessível as informações e 
também mais didática para os jurisdicionados, os 
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aspectos mais relevantes dessas normativas foram 

“condensados” em um “Manual de Encerramento de 
Mandato”, editado por este Tribunal, e que foi 
devidamente divulgado e distribuído para Prefeitos e 

equipes de diversos municípios capixabas durante 
um evento promovido por esta Corte

12
, em 25 de 

setembro de 2015, que objetivava dar orientações 

para o último ano de mandato e preparar os 
gestores para o cumprimento da legislação, que fixa 
algumas regras específicas nesse o período. O 

citado manual ainda está disponível para consulta 
no site deste Tribunal

13
.  

Tem-se, portanto, que por meio do “Manual de 

Encerramento de Mandato”, este Tribunal, de há 
muito, esclareceu as premissas concernentes ao 
art. 42 da LRF, as quais servirão de base para a 

análise do cumprimento desse dispositivo no 
exercício de 2016, em especial as que abaixo 
destaco: 

 Contrair obrigação de despesa não 

tem o mesmo significado que empenhar 

despesa. O empenho não cria obrigação, 

mas se considera contraída a obrigação 

no ‘momento da formalização do contrato 

administrativo ou instrumento congênere’. 

 Em regra, as despesas devem ser 

executadas e pagas no exercício 

financeiro e extraordinariamente, podem 

ser cumpridas no exercício seguinte, 

desde que haja suficiente disponibilidade 

de caixa. Portanto, para cumprimento da 

regra do art. 42 da LRF, o ‘limite’ a ser 

observado é o de ‘disponibilidade de 

caixa’, considerados todos os encargos e 

despesas compromissadas a pagar até o 

final do exercício, respeitando a ‘ordem 

cronológica das obrigações (Lei nº 8.666, 

de 1993, art. 5º e 92).  

 A disponibilidade de caixa deve 

constar de registro próprio, de modo que 

os recursos vinculados a órgão, fundo ou 

despesa obrigatória fiquem identificados e 

escriturados de forma individualizada, 

segregados por vinculação (LRF, art. 50, 

inciso I).  

Além dessas premissas, existiam três pareceres 
consultas – TC 25/04 e 03/05 e TC 012/2007, que 
abordavam as situações que envolviam despesas 

                                                 
12

 Disponível em:  https://www.tce.es.gov.br/prefeitos-e-equipes-recebem-orientaes-sobre-final-de-mandato/ 
13 Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/manual-

encerramento-de-mandato2015.pdf 
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contratadas de caráter essencial, emergencial e que 

dizem respeito a serviços de caráter contínuo e 
também obra plurianual contemplada no PPA e LDO 
durante os dois últimos quadrimestres do mandato, 

colocando tais situações como exceções à regra 
geral, ou a literalidade do art. 42 da LRF.  

Os referidos pareceres orientam que nessas 

situações cumpre ao administrador em final de 
gestão pagar apenas as parcelas da obrigação 
liquidadas até o dia 31 de dezembro do exercício. 

Nesses casos, a disponibilidade de caixa será 
afetada não pelo valor total da obra ou serviço 
contratado, mas pela parte ou fração do orçamento 

que corresponda à parte do cronograma 
orçamentário-financeiro do exercício.  

Importante ressaltar que embora os pareceres 

consultas TC 25/04 e 03/05 tenham sido 
recentemente revogados pela Decisão Normativa 
TC 001/2018, de 29 de maio de 2018, eles estavam 

vigentes durante o exercício de 2016 e devem ser 
aplicados nos processos deste período.  

[...] 

Nessa situação, seguindo a imposição do art. 42 da 
LRF, ocorrendo uma contratação/assunção de 
obrigação de despesa que fosse ultrapassar o 

exercício financeiro, o gestor deve deixar 
disponibilidade financeira para cobrir integralmente 
a referida despesa. 

Uma situação que pode exemplificar, é o caso de 
contratação de serviço de limpeza pública durante o 
último quadrimestre do mandato, cuja a duração do 

contrato se estendesse até o exercício 
subsequente. Seguindo a regra geral do art. 42 da 
LRF, deveria o gestor cobrir além da despesa 

executada ao longo do exercício em que foi firmado 
o contrato, deixar disponibilidade financeira 
suficiente para cobrir as despesas desse contrato 

que seriam executadas no exercício seguinte, ou 
seja, o valor correspondente ao total remanescente 
do contrato.  

Pensando nessas situações, para não se colocar 
em risco a continuidade dos serviços públicos 
essenciais ou mesmo parar a máquina pública, 

buscou-se por meio dos pareceres consultas inserir 
tais situações como exceções à regra do art. 42 da 
LRF, dando aos gestores condições de efetuar 

essas contratações dentro das melhores condições, 
sem exigir  suficiente disponibilidade de caixa para 
pagamento das parcelas vincendas, afastando 

necessidade de disponibilidade em caixa para cobrir 
os valores correspondentes a integralidade do 
contrato. 

Observa-se, portanto, que é apenas os valores que 
excederiam o exercício financeiro que são 
colocados na exceção e não toda a despesa, sendo 

de responsabilidade do gestor efetuar o pagamento 
das despesas executadas no exercício, ou deixar 
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disponibilidade financeira para cobrir tais despesas 

quando inscritas em restos a pagar. 

Se assim não fosse, o entendimento deste tribunal 
estaria em dissonância com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que preconiza a 
responsabilidade na gestão fiscal com ação 
planejada e transparente, em que se previnem 

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

Em síntese de tudo que foi explanado nesta análise, 

a configuração de afronta ao artigo 42 da LRF exige  
(1º)  que tenham sido contraídas despesas entre 
maio e dezembro do último ano de mandato; (2º)   

que tais despesas não tenham sido pagas dentro do   
exercício   em   que   realizadas;   ou  (3º)  que   não   
se   tenha   deixado disponibilidade financeira para o 

pagamentos dos restos a pagar dessas despesas 
contraídas naqueles oito últimos meses de gestão, 
com exceção das situações previstas nos pareceres 

consultas, cuja a interpretação já foi elucidada no 
presente voto.” 

 

Compulsando o Apêndice G do RT 31/2018, constatei que a fonte “Educação 
– Recursos Próprios” demonstra um saldo negativo de disponibilidades 
financeiras líquida em 31/12/2016 de R$ ( -122.389,49). Nota-se que há um 

saldo negativo no final do exercício, comprovando que não havia 
disponibilidade suficiente para cobrir os restos a pagar processados (R$ 
74.251,50) e não processados (R$ 651,92). 

Quanto a indisponibilidade líquida na fonte Não Vinculada em (-271.770,06) e 
Saúde – outros recursos (-17,90), não foram apresentados pela responsáveis 
as justificativas para o afastamento da ofensa ao artigo 42. 

Há, dentre outras, despesas referentes a tarifas bancárias, juros e multa, e 
contribuições previdenciárias, que não emanam de instrumento contratual, 
considerando-se, nesses casos, a data do empenho para análise do art. 42 

da LRF, razão pela qual entendo que todos os requisitos para a configuração 
de ofensa ao artigo 42 da LRF restaram cumpridos. 

Nesse passo, após análise detida das informações constantes no processo, 

entendo que houve cometimento da infração prevista no art. 42 da LRF, 
motivo pelo qual acompanho o entendimento técnico e mantenho a 
irregularidade sob exame 

  

Sobre o assunto, cabe ressaltar que o Conselheiro em Substituição, Marco Antonio 

Silva quando da análise do Processo TC 4003/2013, suscitou questionamento 

acerca do prejuízo à segurança jurídica, ao exercício do contraditório e da 

ampla defesa, de maneira que, em havendo impossibilidade material da análise 

do item, deve ser considerada prejudicada a análise e considerar o item 

regular com ressalva. 

Naquela oportunidade, inclusive, o nobre Conselheiro em Substituição ressaltou que 

ao mudar o critério de metodologia para fins de verificação do art. 42, da LRF, 
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resultou em uma aplicação retroativa de metodologia muito mais criteriosa e 

rigorosa da que a área técnica vinha adotando em exercícios anteriores, de 

forma a violar flagrantemente os princípios constitucionais da segurança 

jurídica, bem como pelo exercício do princípio do contraditório e da ampla 

defesa. 

A respeito do tema, segurança jurídica, leciona a Prof.ª Maria Sylvia Zanella di 

Pietro, verbis:  
Na realidade, o princípio da proteção à confiança leva em conta a boa -fé 

do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo poder 

público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respei tados 

pela própria Administração e por terceiros. – g.n. 

 

In casu, porém, não há como se fixar um período para adaptação, já que a entrada 

em vigor da nova interpretação conferida pela Corte de Contas à forma de aferição 

do art. 42, da Lei Complementar Federal 101/2000 se deu, exatamente, no último 

ano dos mandatos, impedindo assim a adequação dos gestores à nova sistemática.  

Muito embora se tenha observado a inconsistência de insuficiência de caixa, é de se 

recordar que o novo marco interpretativo, conforme aventado no complemento de 

voto do Eminente Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, se deu quando já 

iniciado o período de vedação previsto no dispositivo legal, o que inviabilizava o seu 

atendimento sem o risco da imputação de sanções por sua violação. 

Assim, ainda que o próprio art. 42, da Lei Complementar Federal 101/2000, faça 

previsão das vedações impostas e das obrigações a serem observadas em caso de 

sua incidência, assim como a 4ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao 

Setor Público (MCASP) e do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editados 

pela Secretaria do Tesouro Nacional tenham sido considerados como fonte para a 

elaboração da Nota Técnica 001/2013, é de se constatar que o Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo – TCEES mantinha uma sistemática específica de 

aferição do referido artigo o que, de certa forma, conferia aos jurisdicionados 

segurança jurídica e confiança no sentido de que o exame das contas seguiria 

este padrão. 

Portanto, a alteração dos parâmetros interpretativos previstos na Nota Técnica 

001/2013 promoveu profunda alteração na metodologia de aferição do art. 42, 

da Lei Complementar Federal 101/2000, impedindo que os gestores públicos se 

adaptassem às novas diretrizes. 

Em assim sendo, divergindo da área técnica e do Ministério Público Especial de 

Contas e do Relator, afasto a presente irregularidade, conforme razões antes 

indicadas. 
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Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias 

de seu mandato (item 8.4 do RT 031/2018 e 3.12 do voto 01222/2019). 

Base Normativa: art. 21 da Lei Complementar 101/20000 

O relatório Técnico sugeriu a citação da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus prefeita 

do exercício de 2016, em razão de terem sido constatadas evidências de aumento 

indevido de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias de seu 

mandato. 

A evidencia consistia no fato de que o total contabilizado nas rubricas de despesas 

com pessoal entre 01 de julho e 31 de dezembro de 2016 apresentava um aumento 

de 15% em relação ao total contabilizado nas mesmas rubricas entre 01 de janeiro e 

30 de junho de 2016. Ademais havia sido identificada no sítio eletrônico da Câmara 

Municipal, Lei Municipal de nº 1984 de 14/07/2016 que autorizava contratação 

temporária na Secretaria de Assistência Social. 

Após regular citação a responsável veio aos autos, todavia, consoante análise 

técnica e voto do relator, não trouxe elementos capazes de justificar o aumento de 

15% ocorrido nos gastos com pessoal nos últimos dias do mandato. Consoante voto 

01222/2019 do Eminente Relator: 

 
A responsável aduz que as despesas contraídas para contratação temporária 

de pessoal na Secretaria Municipal de Assistência Social (Lei Municipal nº 
1984/2016) se deram em virtude da execução dos programas do Governo 
Federal, bem como o aumento de 15% do gasto com pessoal, o que 

equivaleria a R$ 85.561,96 ao mês, aproximadamente. 

O Corpo Técnico, por conseguinte, analisou a defesa apresentada, se 
manifestando pela manutenção do indicativo de irregularidade, por não terem 

sido apresentados documentos hábeis a demonstrar os verdadeiros motivos 
que levaram ao aumento de gasto com pessoal, embora a responsável não o 
considere expressivo. 

Já quanto as justificativas da gestora quanto a despesa contraída através da 
Lei 1.984/2016, é possível constatar a autorização para contratação de 01 
(um) Assistente Social, com remuneração de R$ 1.200,00, em virtude de 

afastamento da servidora que ocupava o cargo anteriormente. 

Tendo em vista o aumento de 15% no valor total líquido das despesas com 
pessoal, comparados com o primeiro semestre, sem que, no entanto, tenha 

sido acostado aos autos qualquer documento probatório e explicativo, acolho 
o posicionamento técnico para manter a presente irregularidade . 

Dessa forma, levando em consideração a análise e as constatações alcançadas pela 

área técnica, bem como a ausência de elementos de defesa que demonstrassem 

cabalmente que o aumento dos gastos não enseja aumento das despesas com 

pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato, entendo  por bem acompanhar o 

Relator para manter a presente irregularidade. 

Quanto ao item 2.1 “Descumprimento do prazo de envio da PCA”, consoante 

voto do Relator de nº 01223/2019: 
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Como mencionado anteriormente, a SecexContas constatou que o responsável, Sr. 

José Carlos de Almeida, prefeito responsável pelo envio das contas, encaminhou a 
presente Prestação de Contas em 26 de maio de 2017, por meio do sistema 
CidadES, ou seja, intempestivamente, com fulcro no artigo 123

14
 do Regimento 

Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução TC 261/2013, portanto, fora do 
prazo. 

Em que pese ter sido citado através de Termo de Citação nº 603/2017, o Sr. José 

Carlos de Almeida não apresentou justificativas. 

Ante a falta de apresentação das razões de justificativas, entendo pela manutenção 
do presente indicativo de irregularidade, com aplicação de multa ao responsável, nos 

termos do artigo 135, inciso VIII, da Lei Orgânica desta Corte de Contas (LC 
621/2012). 

Pondero, todavia, que o referido atraso no envio da prestação de contas anual, não 

causou prejuízo às análises desta Corte de Contas com vistas à apreciação e à 

emissão do parecer prévio que subsidiará o julgamento da prestação de contas 

anual do prefeito, pelo Poder Legislativo municipal. 

Por esta razão, neste item divergindo parcialmente do Relator, e em consonância 

com a Emenda Regimental nº 010, de 26.3.2019, voto pela aplicação da multa no 

valor equivalente a meio por cento da multa pecuniária prevista no art. 135 de sua 

Lei Orgânica. 

Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e 

Ministério Público de Contas e do Relator, VOTO por que sejam adotadas as 

deliberações que ora submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os senhores Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO 

das contas da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, sob a 

responsabilidade da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, relativas ao exercício 

de 2016, nos termos do artigo 80, inciso III da Lei complementar 621/2012 e do 

artigo 132, inciso III da Resolução TCEES 261/2013, em razão da manutenção 

da irregularidade a seguir:  

Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 

180 dias de seu mandato (Item 7.5 do RT 31/2018); 

2. RECOMENDAR ao atual gestor que:  

2.1. observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, que 

                                                 
14

 Art. 123. As contas serão encaminhadas pelo Prefeito ao Tribunal até noventa dias após o encerramento do 
exercício, salvo outro prazo fixado na lei orgânica municipal. 
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fixa e ratifica critérios e orientações sobre a fiscalização das disposições do 

art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no Diário Oficial 

de Contas em 30/05/2018; 

2.2. regularize as inconsistências identificadas nos demonstrativos contábeis, 

observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade e o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 

2.3. observe a disposição contida no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar 101/2000, com a adoção de práticas de controle e 

evidenciação das fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório 

de Gestão Fiscal (Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do 

Tesouro Nacional); 

3. Dar ciência aos interessados; 

4.  Após os trâmites regimentais, arquivar os autos. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

1. Formar ACÓRDÂO para aplicar multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) ao Sr. José Carlos de Almeida, com base no artigo 135, inciso VIII15, da Lei 

Complementar 621/2012 c/c o art. 389, inciso VIII16, do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Espirito Santo (Resolução 261/2013), tendo em vista o 

não encaminhamento da presente prestação de contas no prazo estabelecido. 

2. Dar ciência aos interessados; 

3.  Após os trâmites regimentais, arquivar os autos. 

 

SERGIO MANOEL NADER BORGES 

Relator 
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 Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente 
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:  
[...] 
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos e/ou informações que compõem a prestação de contas;  

 
16

 Art. 389 O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na 
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, observada a seguinte 
gradação 
(...)  
VIII.  não envio ou envio fora do prazo de documentos e ou informações que compõem a prestação de contas: 
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento; 
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1. PARECER PRÉVIO TC-33/2019 – SEGUNDA CÂMARA 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os senhores Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO 

das contas da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, sob a responsabilidade 

da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, relativas ao exercício de 2016, nos termos 

do artigo 80, inciso III da Lei complementar 621/2012 e do artigo 132, inciso III da 

Resolução TCEES 261/2013, em razão da manutenção das irregularidades a seguir:  

3.12 Despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de 

mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para pagamento 

(Item 7.4.2 do RT 31/2018); 

3.13 Aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos 

últimos 180 dias de seu mandato (Item 7.5 do RT 31/2018); 

1.2. Encaminhar ao Ministério Público Estadual, após o trânsito em julgado, cópia 

do presente Parecer Prévio para que possa tomar as medidas necessárias para 

apuração de eventual prática de crime, diante do descumprimento do art. 42 da LRF; 

1.3. RECOMENDAR ao atual gestor que:  

1.3.1. observe as regras estabelecidas na DECISÃO NORMATIVA 001/2018, que 

fixa e ratifica critérios e orientações sobre a fiscalização das disposições do art. 42 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), publicada no Diário Oficial de Contas em 

30/05/2018; 

1.3.2. regularize as inconsistências identificadas nos demonstrativos contábeis, 

observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público; 

1.3.3. observe a disposição contida no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar 101/2000, com a adoção de práticas de controle e evidenciação das 

fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual 
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dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional); 

1.4. Dar ciência aos interessados; 

1.5. Após os trâmites regimentais, arquivar os autos. 

2. Por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto 

Taufner. Parcialmente vencido o conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que 

votou por afastar a irregularidade referente a “despesas contraídas nos dois últimos 

quadrimestres de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para pagamento” 

(item 7.4.2 do RT 31/2018).  

3. Data da Sessão: 17/04/2019 - 11ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto 

Taufner (relator) e Rodrigo Coelho do Carmo. 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

MICHELA MORALE 

Secretária-adjunta das sessões em substituição  
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