
 

PARECER PRÉVIO TC-131/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

PROCESSO: TC 4911/2016 

CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual – Prefeito 

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São José do Calçado 

RESPONSÁVEL: Liliana Maria Rezende Bullus 

EXERCÍCIO:  2015 

ADVOGADOS: Gyovana Rezende Spadarott Bullus (OAB/ES 25846), 

Marcelo Gomes Pimentel (OAB/ES 9144) 

 

 

 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 

CALÇADO – EXERCÍCIO 2015 – PARECER 

PRÉVIO – REJEIÇÃO – FORMAR AUTOS 

APARTADOS – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

 
 

1- RELATÓRIO 

 

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

de 2015, da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, de responsabilidade 

da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus. 

 

Em consulta ao sistema de verificação das prestações de contas, foi constatado que 

as contas não foram encaminhadas na data limite, o que motivou a notificação da 

responsável, conforme Decisão em Protocolo 119/2016, fl.6, em resposta a Sra. 

Liliana Maria Rezende Bullus, informou por meio de oficio que a omissão ocorreu em 

virtude de dificuldades na obtenção de demonstrativos junto a Câmara Municipal. 
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Após foi elaborada a Instrução Técnica Inicial – ITI 637/2016, fls. 14, sugerindo a 

citação e notificação da responsável, entendimento seguido por este Relator 

conforme Decisão Monocrática Preliminar – DECM 1068/2016, fls. 17/18. 

 

Em 02/09/2016, a responsável encaminhou oficio informando a disponibilização no 

sistema da Prestação de Contas.  

 

A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou o Relatório 

Técnico – RT 00075/2017 (fls. 179/215), onde apontou indícios de irregularidades 

acerca dos seguintes fatos passíveis de citação: 

 

 Divergência entre balanço orçamentário e balancete de execução orçamentária da 
despesa (Item 5.3.1 Do RT 75/2017); 

 Inconsistência na consolidação da execução orçamentária da despesa (Item 5.3.2 Do 
RT 75/2017); 

 Inconsistência na consolidação da execução financeira (Item 6.1 Do RT 75/2017); 

 Inconsistência na consolidação da execução patrimonial (Item 7.1 Do RT 75/2017); 

 Divergência entre balanço patrimonial e balancete de verificação contábil (Item 7.2 
Do RT 75/2017); 

 Despesa com pessoal acima do limite legal (Item 8.1.1 Do RT 75/2017); 

 Ausência de demonstração do atendimento à lei complementar 101/00 quanto à 
compensação da renúncia de receita (Item 8.4.1 Do RT 75/2017); 

 Ausência do parecer emitido pelo conselho municipal de saúde (Item 9.4.1 Do RT 
75/2017); 

 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do parecer do 
controle interno sobre a prestação de contas anual (Item 11.1 Do RT 75/2017). 

 

Após foi feita a Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00076/2017, fls. 223/224, onde o 

corpo técnico sugeriu a citação da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, ex-prefeita 

municipal, para que apresentasse as justificativas que julgasse necessárias a fim de 

afastar os apontamentos encontrados. 

 

Após, este relator ao analisar os autos, acompanhou o entendimento da 

SecexContas, para citar o responsável, conforme Decisão Monocrática 160/2017, 

fls. 226/227.  
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A responsável devidamente citada, conforme Termo de Citação 00151/2017, 

requereu prorrogação de prazo, conforme fls. 239/240. Contudo encaminhou sua 

defesa às fls. 245/249. 

 

Os autos então foram remetidos novamente a SecexContas, que elaborou a 

Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2536/2017, fls. 335/365, opinando pela 

rejeição das contas e aplicação de multa. 

 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, este se 

manifestou em Parecer, fl. 371/374, de lavra do Eminente Procurador de Contas Dr. 

Luís Henrique Anastácio da Silva, anuindo ao entendimento exarado pela ITC 

2536/2017. 

 

É o relatório. Passo a fundamentar. 

 

 

2- FUNDAMENTAÇÃO 

 

Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, referente ao exercício 

de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Liliana Maria Rezende Bullus, portanto, 

estamos a apreciar as “Contas de Governo”. 

 

Verifico que o feito se encontra devidamente instruído. Observaram-se todos os 

trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão ao julgamento de mérito em 

atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

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

 

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. 

 

 

2.1 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A Lei Orçamentária Anual  estimou a receita e fixou a despesa para o exercício de 

2015 em R$ 53.412.299,00, admitindo a abertura de créditos adicionais 

suplementares limitados a 5% do valor total do orçamento, o que equivale a R$ 

3.204.737,94  

 

No decorrer da execução orçamentária foram abertos créditos suplementares e 

especiais no valor de R$ 7.691.076,38 cuja fonte foi exclusivamente anulação de 

dotações no valor de R$ 7.691.076,38, observando a limitação para suplementação 

orçamentária. 

 

2.2 – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

A fim de possibilitar ao Legislativo Municipal uma clara compreensão da Execução 

Financeira do município, é válido esclarecer, primeiramente, que esta abrange a 

execução das receitas e das despesas orçamentárias, e ainda, os recebimentos e 

pagamentos de natureza extra orçamentários, que devem ser somados ao saldo do 

exercício anterior, objetivando chegar ao saldo para o exercício seguinte. A referida 

Execução Financeira é demonstrada através do relatório de Balanço Financeiro.  

 

Assim, conforme tabela abaixo, elaborada pela área técnica (fl. 189), pode se 

averiguar, de forma sintetizada, o Balanço Financeiro que integra a prestação de 

contas anual consolidado do município de São José do Calçado, relativa ao 

exercício de 2015: 

 

Tabela 11: Síntese do Balanço Financeiro                                                   Em R$ 1,00 
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Saldo em espécie do exercício anterior 15.874.833,61 

Receitas orçamentárias 30.278.311,60 

Transferências financeiras recebidas 6.284.583,18 

Recebimentos extraorçamentários 4.803.092,65 

Despesas orçamentárias 29.081.270,10 

Transferências financeiras concedidas 6.289.583,18 

Pagamentos extraorçamentários 5.315.366,36 

Saldo em espécie para o exercício seguinte  16.554.601,40 

Fonte: Processo TC 4911/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 

 

Importante ressaltar, que o resultado não deve ser entendido como superávit ou 

déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida por meio do Balanço 

Patrimonial, utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais no exercício 

seguinte. 

 

2.3 - DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES 

Preliminarmente quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem 

acompanhar as razões lançadas na ITC 2536/2017 para o afastamento das 

inconsistências apontadas nos itens 8.4.1, 9.4.1 e 11.1 do RT 75/2017, pelos seus 

próprios fundamentos de fato e direito. 

 

2.3.1  Divergência entre balanço orçamentário e balancete de execução 
orçamentária da despesa (Item 5.3.1 do RT 75/2017) e  

2.3.2 Inconsistência na consolidação da execução orçamentária da despesa 
(Item 5.3.2 do RT 75/2017); 

 

Foi constatada pela área técnica a existência de divergência na evidenciação da 

execução orçamentária da despesa entre Balanço Orçamentário (BALORC) e 

Balancete da Execução Orçamentária (BALEXO), confome segue: 

 

 

Tabela 09 do RT 75/2017: Divergência entre BALORC e BALEXO    
          Em R$ 1,00 

Execução Orçamentária da Despesa BALORC BALEXO Diferença 

Despesa Empenhada 29.081.270,10 29.524.213,80 -442.943,70 

Despesa Liquidada 28.749.741,55 28.470.044,40 279.697,15 

Despesa Paga 27.576.401,95 27.245.959,18 330.442,77 

Fonte: Processo TC 4911/2016 - Prestação de Contas Anual/2015. 
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A gestora aduziu que a diferença está na consolidação das Unidades Gestoras, 

Câmara Municipal e Instituto de Previdência e como a execução orçamentária foi 

encerrada em 31/12/2012 não foi possível fazer as devidas correções e que seria 

apenas divergência técnica, não havendo dolo ou prejuízo para o Poder Público 

Municipal. 

 

No entanto, na referida irregularidade ficou evidenciada a ausência de integração 

entre o planejamento e a execução orçamentária no Município, bem como falhas no 

seu sistema contábil, não refletindo de forma fidedigna o resultado orçamentário e o 

resultado global das ações governamentais. 

 

A responsável traz a impossibilidade de efetuar as devidas correções no próprio 

exercício de 2015, tendo-lhe razão, contudo, observo que os apontamentos não são 

meramente técnicos como alegado, visto que descumpre as normas legais, tendo 

evidenciado a ausência de integração entre o planejamento e a execução 

orçamentária no Município, bem como a existência de falhas em seu sistema 

contábil, impeditivo do conhecimento do resultado orçamentário e do resultado 

global das ações governamentais. 

 

Ainda, a responsável somente confirmou a existência de equívoco na consolidação 

das demonstrações contábeis das unidades gestoras, ausentando-se em prestar 

esclarecimentos sobre as inconsistências identificadas e nem fez comprovação 

quanto à realização de lançamentos contábeis retificativos. 

 

Desta forma, considerando que os elementos contidos nos autos e as justificativas 

apresentadas pela gestora não foram suficientes para sanear a inconsistência, 

acompanhando o entendimento técnico e ministerial, entendo por manter o 

indicativo de irregularidade, constantes nos itens 2.3.1 e 2.3.2 deste Voto. 

 

2.3.3 Inconsistência na consolidação da execução financeira (Item 6.1 do RT 

75/2017); 
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Na análise das contas prestadas pelas Unidades Gestoras do município de São 

José do Calçado, constatou a área técnica haver inconsistência na consolidação da 

execução financeira evidenciada pelo Balanço Financeiro das Unidades Gestoras, 

em comparação com o Balanço Financeiro consolidado. 

 

A responsável foi citada e em suas justificativas alegou que o apontamento trata de 

inconsistência na consolidação das Unidades Gestoras da Câmara Municipal e do 

Instituto de Previdência, mas no seu total o resultado fecha. Que na época da 

transmissão dos dados ao CIDADES/WEB e sua homologação, não foi constatada 

nenhuma irregularidade, por isto deu continuidade. E que por haver o fechamento do 

saldo, não haveria dolo e nem prejuízo para o erário. 

 

Compulsando os autos vejo que o ocorrido no item anterior se repetiu no sentido de 

que a responsável limitou a confirmar a existência de equívoco na consolidação das 

demonstrações contábeis e deixou de apresentar esclarecimentos sobre as 

inconsistências identificadas, bem como deixou de comprovar a realização de 

lançamentos contábeis retificativos. 

 

Ressalto ainda que a irregularidade aqui tratada não é meramente técnica tendo em 

vista que descumpre normas legais sobre o tema, pois evidencia a ausência de 

integração entre o planejamento e a execução orçamentária no Município, bem 

como a existência de falhas em seu sistema contábil, impeditivo do conhecimento do 

resultado orçamentário e do resultado global das ações governamentais. 

 

Ante ao exposto, acompanhando o entendimento técnico e ministerial entendo pela 

manutenção da irregularidade. 

 

2.3.4 Inconsistência na consolidação da execução patrimonial (Item 7.1 do RT 
75/2017); 

 

Analisando a Prestação de Contas a área técnica, quanto as Unidades Gestoras, foi 

constatada inconsistência na consolidação da execução patrimonial evidenciada 

pelo Balanço Patrimonial das Unidades Gestoras em comparação com o Balanço 

Patrimonial consolidado. 
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Instada a se manifestar, a responsável se justificou  que se trata da consolidação 

das Unidades Gestoras, Câmara Municipal e Instituto de Previdência, e como o 

exercício já foi encerrado e a PCA já fora encaminhada a este Tribunal de Contas, 

não teria como fazer as correções. E, que depois de apurada pela contabilidade da 

administração atual, e constatada as diferenças, essa poderá efetuar os devidos 

lançamentos, no decorrer do exercício de 2017. 

 

Ante as justificativas ressalto que a irregularidade não é meramente formal, pois 

evidencia a ausência de integração entre o planejamento e a execução orçamentária 

no Município, bem como a existência de falhas em seu sistema contábil, impeditivo 

do conhecimento do resultado orçamentário e do resultado global das ações 

governamentais, descumprindo normas legais sobre o tema. Tenho ainda que os 

elementos apresentados nos autos não esclareceram a situação em tela e não 

comprovaram a adoção de medidas saneadoras., motivo pelo qual entendo pela 

manutenção da irregularidade, acompanhando o entendimento técnico e 

ministerial. 

 

2.3.5 Divergência entre balanço patrimonial e balancete de verificação 

contábil (Item 7.2 do RT 75/2017); 

 

O corpo técnico identificou divergência na evidenciação da execução patrimonial 

entre Balanço Patrimonial consolidado e balancete de verificação contábil. 

A responsável em suas justificativas confirmou a existência de equívoco na 

consolidação das demonstrações contábeis e que a administração atual, depois de 

constatadas as diferenças, poderia efetuar os devidos lançamentos, para a sua 

correção. 

 

Assim como nos apontamentos anteriores a responsável apenas confirmou a 

existência de equívoco na consolidação das demonstrações contábeis e deixou de 

apresentar esclarecimentos sobre as inconsistências identificadas, bem como deixou 

comprovar a realização de lançamentos contábeis retificativos, não saneando a 

inconsistência. 
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Desta forma, considerando que as justificativas apresentadas pela justificante foram 

insuficientes para esclarecer o indicativo apontamento, acompanho o entendimento  

técnico e ministerial pela manutenção da irregularidade. 

 

2.3.6 Despesa com pessoal acima do limite legal (Item 8.1.1 Do RT 75/2017);  

 

Ficou constatado da analise da PCA que as Despesas com Pessoal do Poder 

Executivo encontraram-se acima do limite máximo permitido pela Lei Complementar 

Federal 101/2000. 

  
A responsável buscando sanar a irregularidade apontada pela equipe técnica 

acostou aos autos os Balancetes Analíticos da Receita e da Despesa Orçamentária 

e uma tabela, no sentido de evidenciar que as Despesas com Pessoal não teriam 

ultrapassado o Limite Legal, uma vez que teriam correspondido a 49% da Receita 

Corrente Líquida, e ainda citou parte do Manual de Demonstrativos Fiscais. 

 

Entretanto, não foram incluídos nos cálculos apresentados as despesas com inativos 

e pensionistas, pois o município considerou tais despesas como não computáveis no 

cálculo do limite das despesas com pessoal. 

 

Ademais, vale frisar que não houve redução de 1/3 da totalidade do excedente nos 

três quadrimestres seguintes, conforme prestações de contas encaminhadas via 

LRFweb  e desde o 2º Semestre de 2015 já apresentava gasto com pessoal superior 

a 54% da receita corrente líquida. 

 

Deste modo, tendo em vista que os elementos dos autos e as justificativas 

apresentadas pelo gestor não foram capazes de afastar a inconsistência  e a 

insuficiência de medidas para a recondução das despesas com pessoal ao limite 

máximo estipulado pela LRF, entendo por manter a irregularidade, acompanhando 

o entendimento técnico e ministerial, devendo ser formado autos apartados com a 

finalidade de apurar a responsabilidade pessoal do Gestor Municipal pelo 

descumprimento do disposto no art. 5°, inciso IV, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00 e 

eventual aplicação de multa, nos termos do artigo 454 do RITCEES. 
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Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e Ministério 

Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta 

de Parecer Prévio que ora submeto à apreciação deste Colegiado. 

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

 

1. PARECER PRÉVIO: 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os 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, com fulcro no artigo 76[1], “caput”, da Lei 

Complementar Estadual nº 621/2012, 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 

2015, na forma do art. 132, I[2], do Regimento Interno deste Tribunal; 

1.2. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 

134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de apurar se há 

responsabilidade pessoal do Gestor Municipal pelo descumprimento do disposto no 

art. 5°, inciso IV, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, e eventual aplicação da multa nos 

termos do artigo 454  do RITCEES, em razão do apontamento descrito no item 2.3.6 

(8.1.1.1 do RTC 75/2017); 

1.3. DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao 

                                                 
[1]

 Art. 76. As contas anuais do Prefeito serão examinadas pelo Tribunal de Contas, que emitirá 

parecer prévio no prazo de até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento.  
 
[2]

 Art. 132. A emissão do parecer prévio sobre as contas dos governos estadual ou municipal poderá 

ser: 
[...] 
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.  
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exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da 

LC n. 101/00; 

1.4. Dar ciência aos interessados;  

1.5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

2.  Unânime. 

3. Data da Sessão: 01/11/2017 - 37ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos 

Augusto Taufner (Relator). 

4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição). 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

Presidente  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Em substituição 

 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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