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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – 
1) APROVAÇÃO COM RESSALVAS - 2) RECOMENDAÇÃO 
– 3) ARQUIVAR.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE 
FARIAS CHAMOUN:

I – RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas 
Anual da Prefeitura de Viana, sob a responsabilidade do 
Sr. Gilson Daniel Batista, referente ao exercício de 2015.

No Relatório Técnico 00512/2016-4 (fls. 6/49) a área 
técnica apontou indícios de irregularidades, originan-
do na Instrução Técnica Inicial - ITI 01157/2016-2 (fls. 
50/51) para a citação do responsável.

Em atenção ao Termo de Citação 50219/2016-2 (fl. 55), 
o gestor encaminhou os documentos e justificativas 
(fls. 60/86), as quais foram devidamente analisadas pe-
la Secretaria de Controle Externo de Contas, que elabo-

rou a Instrução Técnica Conclusiva 01768/2017-5 (fls. 
90/122), opinando pela emissão de parecer prévio pela 
Rejeição das Contas, concluindo nos seguintes termos:

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à 
Prefeitura Municipal de Viana, exercício de 2015, forma-
lizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e altera-
ções posteriores.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legis-
lação pertinente, opina-se no sentido de que este Egré-
gio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à 
Câmara Municipal de Viana, recomendando-se a REJEI-
ÇÃO DAS CONTAS do Senhor Gilson Daniel Batista, Pre-
feito Municipal durante o exercício de 2015, conforme 
dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o 
inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012, em fa-
ce da manutenção dos seguintes indicativos de irregula-
ridade:

· Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilí-
brio das contas públicas. (item 7.1 do RT 512/2016 e 2.4 
desta Instrução);

· Inscrições de restos a pagar não processados sem dis-
ponibilidade financeira suficiente para pagamento. (item 
7.2 do RT 512/2016 e 2.5 desta Instrução);

· Não recolhimento integral das contribuições previden-
ciárias dos servidores. (item 7.3 do RT 512/2016 e 2.6 
desta Instrução);

· Descumprimento do mínimo constitucional na aplica-
ção de recursos me manutenção e desenvolvimento do 
ensino (MDE) (item 9.1.1 do RT 512/2016 e 2.8 desta Ins-
trução);

· Ausência de Parecer emitido pelo Conselho de acom-

panhamento e controle do Fundeb (item 9.3 do RT 
512/2016 e 2.9 desta Instrução).

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial 
de Contas para manifestação, o Em. Procurador Luciano 
Vieira elaborou o parecer PPJC 03147/2017-1 e manifes-
tou-se de acordo com a Secretaria de Controle Externo 
de Contas, concluindo nos seguintes termos:

 Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:

1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao 
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executi-
vo Municipal de Viana, referente ao exercício de 2015, 
sob responsabilidade de GILSON DANIEL BATISTA, na 
forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, 
inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;

2 – seja expedida determinação ao Chefe do Executivo 
Municipal para que apresente o relatório de gestão do 
FUNDEB/prestação de contas ao Conselho Municipal de 
Educação imediatamente após o encerramento do úl-
timo quadrimestre do exercício financeiro, instruindo-
-o com as documentações exigidas por aquele órgão, 
proporcionando-lhe tempo prazo razoável para análise 
e emissão de parecer conclusivo, que deverá instruir a 
prestação de contas anual do Ente, nos termos do art. 
87, incisos VI, da LC n. 621/12; e

3 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para 
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrôni-
cos de acesso público, a prestação de contas relativa ao 
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer 
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00.

Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n. 
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei 
Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Par-
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quet ao direito de manifestar-se oralmente em sessão 
de julgamento.

Em defesa oral, o gestor enviou novas documentações 
(fls. 164/312), cuja juntada foi autorizada pelo Relator, 
assim como as notas taquigráficas (fls. 155/159).

Na Manifestação Técnica 01245/2017-1 (fls. 315/346) 
foram afastados os seguintes indicativos de irregularida-
des:

· Apuração de déficit financeiro evidenciando desequi-
líbrio das contas públicas. (item 2.4 da ITC 1768/2017 e 
7.1 do RT 512/2016).

· Não recolhimento integral das contribuições previden-
ciárias dos servidores. (item 2.6 da ITC 1768/2017 e 7.3 
do RT 512/2016).

· Ausência de Parecer emitido pelo Conselho de acom-
panhamento e controle do Fundeb (item 2.9 da ITC 
1768/2017 e 9.3 do RT 512/2016).

Contudo, opinou-se por manter a rejeição das contas de 
responsabilidade do Senhor Gilson Daniel Batista, Pre-
feito Municipal durante o exercício de 2015, pois foram 
mantidas as irregularidades acostadas nos itens 2.5 e 2.8 
da ITC 1768/2017, a saber:

· Inscrições de restos a pagar não processados sem dis-
ponibilidade financeira suficiente para pagamento. (item 
2.5 da ITC 1768/2017 e 7.2 do RT 512/2016).

· Descumprimento do mínimo constitucional na aplica-
ção de recursos em manutenção e desenvolvimento do 
ensino (MDE) (item 2.8 da ITC 1768/2017 e 9.1.1 do RT 
512/2016).

Dando prosseguimento ao feito, os autos foram reenca-
minhados ao Ministério Público Especial de Contas, que 

por sua vez, se manifestou por intermédio do parecer 
PPJC 5046/2017-7 (fls. 350/351), acompanhando a Ma-
nifestação Técnica 01245/2017-1.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual 
da Prefeitura Viana, referente ao exercício de 2015, por-
tanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.

Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, José de 
Ribamar de Caldas Furtado, defende que o conceito de 
contas de governo é o ponto de partida para que se pos-
sa entender a missão constitucional atribuída ao Tribu-
nal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no jul-
gamento político que exercerá sobre a gestão anual do 
Chefe do Executivo. Esse auxílio será consubstanciado no 
parecer prévio.

Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de go-
verno”, que se diferencia da prestação das “contas de 
gestão”, é o meio pelo qual, anualmente, o Presidente 
da República, os Governadores de Estado e do Distrito 
Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resulta-
dos da atuação governamental no exercício financeiro a 
que se referem.

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

“Demonstram o retrato da situação das finanças da uni-
dade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios). 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 pa-
ra saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstan-

ciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 
4.320/64.”

O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em 
sua obra “Tribunais de Contas do Brasil” definição da-
da pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento 
“contas anuais” se caracteriza como um extenso relató-
rio, que é acompanhado do Balanço Geral e demais de-
monstrações financeiras correlatas e pelos quais se pro-
cura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi 
arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se 
ênfase especial ao desempenho orçamentário do esta-
do e às realizações do governo dentro do mesmo perí-
odo.

O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as nor-
mas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplica-
riam aos Tribunais de Contas dos Estados, entre essas 
compreendeu as atinentes às competências do TCU, nas 
quais é clara a distinção entre o artigo 71, I – de apreciar 
e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Po-
der Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do 
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administra-
dores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário.

Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as 
“contas de governo” e “contas de gestão”, vale destacar 
o julgamento da ADI nº 849-8 MT, de relatoria do Minis-
tro Sepúlveda Pertence:

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

Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada 
ao setor público. Através dela se efetua de modo eficien-
te o registro dos atos e fatos relativos ao controle da exe-
cução orçamentária e financeira. No entanto, muito ain-
da se pode avançar no que se refere à evidenciação do 
patrimônio público.

II.1 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL

No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas prin-
cipalmente na Lei Federal 4.320/64, determinando que, 
ao final de cada exercício, os resultados gerais da Admi-
nistração Pública sejam demonstrados no Balanço Orça-
mentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na 
Demonstração das Variações Patrimoniais.

Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, 
Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas liga-
das às finanças públicas voltadas para a responsabilida-
de na gestão fiscal.

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

Tabela1 – Resultado Governamental

(FIGURA)

Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercí-
cio de 2015 da Prefeitura de Viana.

A seguir apresento a análise individualizada dos De-
monstrativos Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.

II.1.1 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da 
Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas or-

çamentárias previstas em confronto com as realizadas, 
dentro do exercício a que se referem.

A Portaria STN nº 438/12, alterou substancialmente o 
demonstrativo. As receitas, demonstradas por categoria 
econômica e origem, passaram a detalhar a previsão ini-
cial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo 
que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. 
As despesas, demonstradas por categoria econômica e 
grupo de natureza, passaram a discriminar a dotação ini-
cial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as 
despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da do-
tação, vide tabela 2:

Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido

(FIGURAS)

Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é eviden-
ciar as variações ocorridas entre as estimativas e as rea-
lizações, entre o planejado e o executado. Desta forma, 
é nessa demonstração contábil que se pode identificar, 
ainda que de forma sintética, se ocorreu à concretização 
das estimativas feitas pela municipalidade nos aspectos 
de receitas e despesas orçamentárias.

Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arreca-
dou 87,86% da receita corrente prevista, 11,20% da re-
ceita de capital e executou 71% da despesa fixada.

Também é essa demonstração que evidencia o resultado 
orçamentário obtido, permitindo avaliar o nível de com-
prometimento das futuras arrecadações de receitas com 
as despesas que excederam as realizações do exercício a 
que se referem.

No exercício de 2015, verifica-se um resultado negativo 
na execução orçamentária. Conforme evidenciado, as re-
ceitas totais arrecadadas totalizaram R$ 165.631.686,63, 

enquanto que as despesas realizadas totalizaram R$ 
173.684.099,92 resultando em DÉFICIT na execução or-
çamentária no valor de R$ 8.052.413,29, suportado pe-
lo superávit financeiro do exercício de 2014 (Processo TC 
4022/2015) no valor de R$ 27.174.780,83.

O Balanço Orçamentário foi complementado pelo Ane-
xo 1 (Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não 
Processados) e Anexo 2 (Demonstrativo da Execução dos 
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquida-
dos), cujo objetivo é propiciar uma análise da execução 
orçamentária do exercício em conjunto com a execução 
dos restos a pagar não processados, processados e não 
processados liquidados.

O somatório dos saldos apurados de restos a pagar evi-
denciados nos Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário 
atingiu o valor de R$ 2.981.846,48, sendo os Restos a Pa-
gar Não Processados de R$ 23.042,86 e Restos a Pagar 
Processados de R$ 2.958.803,62.

II.1.2 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 
4.320 de 1964, demonstrará as receitas e despesas orça-
mentárias e extraorçamentárias, conjugados com o sal-
do do exercício anterior e o saldo que se transfere para 
o exercício seguinte (tabela 3). Este é o instrumento uti-
lizado para evidenciar o resultado financeiro obtido no 
exercício a que se refere.

Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido

(FIGURA)

A demonstração sob análise revela um resultado finan-
ceiro negativo de R$ 2.726.818,20 representado pela di-
ferença entre as receitas orçamentária e extra orçamen-
tárias arrecadadas e as despesas orçamentárias e extra 
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orçamentárias pagas.

II.1.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais

O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstra-
ção das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alte-
rações ocorridas no patrimônio, resultantes ou indepen-
dentes da execução orçamentária e indicará o resultado 
patrimonial do exercício.

As alterações ocorridas no patrimônio são provenientes 
das variações quantitativas e qualitativas. As variações 
quantitativas decorrem das transações do setor público 
que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido, e as 
qualitativas transcorrem daquelas que alteram a compo-
sição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimô-
nio líquido.

A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível 
no Balanço Financeiro, e o resultado extra-financeiro (ou 
estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra va-
lores que são derivados do orçamento, e aqueles que in-
dependem do orçamento.

A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro 
produz o resultado do exercício sob a ótica patrimonial, 
que no presente exercício foi positivo (Tabela 4). Tal re-
sultado é somado à conta de Ativo Real Líquido do Ba-
lanço Patrimonial.

Tabela 4 – Resultado Patrimonial

(FIGURA)

É importante ressaltar que o resultado do exercício no 
setor público não é um indicador de desempenho, mas 
um medidor do quanto o serviço público ofertado pro-
moveu alterações quantitativas dos elementos patrimo-
niais.

II.1.4 - Balanço Patrimonial

Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela 
Lei 4.320/64, está o Balanço Patrimonial que apresen-
ta, de forma sintética, os bens, direitos e obrigações que 
compõem o Patrimônio ao final do período a que é es-
pecífico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é apresen-
tado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os 
bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obriga-
ções e o Patrimônio Líquido.

Nessa apresentação, podem ser identificados os resul-
tados da gestão pública dos administradores com refle-
xos no Patrimônio Líquido da Entidade cujos saldos re-
presentam, de forma acumulada, as consequências das 
ações administrativas dos diversos responsáveis pe-
la Prefeitura ao longo dos anos e, em especial, quando 
comparados os saldos com Balanços de exercícios distin-
tos.

A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balan-
ço Patrimonial, tem como ponto fundamental demons-
trar a capacidade de liquidez da entidade, e diagnosti-
car o resultado econômico, financeiro e patrimonial, pa-
ra proporcionar segurança e tranquilidade à Administra-
ção na gestão.

Com as mudanças trazidas pela Portaria STN 438/12, 
o Balanço Patrimonial passou a ser composto, além do 
quadro principal, também pelos quadros: “Ativos e Passi-
vos Financeiros e Permanentes”, “Quadro das Contas de 
Compensação” e passou a ter como anexo o “Quadro do 
Superávit/Déficit Financeiro”, conforme demonstrado na 
tabela a seguir:

Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado

(FIGURAS)

O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha 
um Ativo Financeiro no valor de R$ 48.555.727,70 e um 
Passivo Financeiro no valor de R$ 27.433.944,00, resul-
tando num superávit financeiro de R$ 21.121.783,70, in-
dicando que o Município dispõe de valores por superávit 
financeiro como fonte de recursos, para abertura de cré-
ditos adicionais no exercício de 2016, segundo estabele-
ce o artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320/64.

II.1.5 - Demonstrativo das Receitas de Operações de 
Crédito e Despesas de Capital

Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fis-
cais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Cré-
dito e Despesas de Capital apresenta as receitas de ope-
rações de crédito em comparação com as despesas de 
capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cum-
primento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação consti-
tucional da realização de receitas das operações de cré-
dito excedentes ao montante das despesas de capital, 
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplemen-
tares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pe-
lo Poder Legislativo por maioria absoluta.

A conferência do demonstrativo evidenciou que houve 
no exercício contratação de Operações de Créditos no 
valor R$ 726.500,00, não ultrapassando o limite máximo 
de 16% sobre a Receita Corrente Líquida, logo, verificou-
-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.

II.1.6 – Do Equilíbrio das Contas Públicas

Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal 
de Contas da União, Weder de Oliveira, publicadas em 
sua obra “Curso de Responsabilidade Fiscal”, que a razão 
fundamental que levou à concepção da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica 
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de instituir processos estruturais de controle do endivi-
damento público.

O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que 
acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, 
enviado pelo Presidente da República ao Congresso Na-
cional, em 13 de abril de 1999, onde o controle do endi-
vidamento público constituía preocupação central da po-
lítica econômica do governo: “o equilíbrio intertemporal 
das contas públicas é entendido como bem coletivo, do 
interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição 
necessária para a consolidação da estabilidade de preços 
e a retomada do desenvolvimento sustentável”.

Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pila-
res normativos, denominação que se pode atribuir aos 
conjuntos de disposições sobre:

· Dívida e endividamento: realização de operações de 
crédito, limites e controle;

· Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamen-
tário: metas fiscais, acompanhamento e controle da exe-
cução orçamentária;

· Despesas com pessoal: limites e formas de controle, va-
lidade dos atos dos quais resulte aumento de despesa;

· Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos finan-
ceiros, regras específicas para as despesas da segurida-
de social;

· Receita pública: concessão de benefícios tributários e 
transparência da administração tributária;

· Transparência, controle social e fiscalização: produção e 
divulgação de informações.

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

Sr. Gilson Daniel Batista, Prefeito Municipal, referente 
ao exercício de 2015, atendeu os pilares da LRF.

III – DAS IRREGULARIDADES

Examinando os autos, verifico que o mesmo se encon-
tra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação 
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais 
e regimentais.

Primeiramente, saliento a minha posição quanto ao afas-
tamento das irregularidades dispostas nos itens 5.1.1, 
6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.1.1 e 9.3 do RTC 512/2016, que con-
verge com o entendimento vertido nas peças conclusivas 
- ITC 01768/2017-1 (fls. 90/122) e da manifestação Técni-
ca 01245/2017-1 (fls. 315/343).

Entretanto, para melhor convencimento do colegia-
do sobre o afastamento da irregularidade 8.1.1 do RTC 
512/2016 (2.7 da ITC 01768/2017) “Descumprimento 
pelo Poder Executivo do limite legal de despesas com 
pessoal e do limite prudencial, referente às despesas 
com pessoal consolidadas” faço constar integralmente 
do meu voto a análise da área técnica, a saber:

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Compulsando os documentos e justificativas apresenta-
das pelo gestor, entendemos que o mesmo logrou êxito 
em seu intento. Explica-se.

De acordo com o RT 512/2016, verificou-se que o Po-
der Executivo de Viana extrapolou o limite com despesas 
de pessoal, tendo atingido o percentual de 58,33% (cin-
quenta e oito vírgula trinta e três pontos percentuais) da 
Receita Corrente Líquida.

Em sua defesa, o gestor alegou que o total com gasto 
com pessoal do município diverge daquele apurado pe-
lo TCEES. Segundo informa, o total de gastos de pessoal 

do Poder Executivo em 2015 foi de 52,74% (cinquenta e 
dois vírgula setenta e quatro pontos percentuais) da RCL.

Antes de adentrarmos no mérito da defesa, vamos revisi-
tar o comportamento da despesa com pessoal do Execu-
tivo nos exercícios financeiros de 2014 a 2016.

EXERCÍCIO PERÍODO RCL (R$) TOTAL DA DES-
PESA COM 

PESSOAL (R$)

%

2014
1º QUADRI-
MESTRE

138.425.482,11 65.030.302,67 46,98%

2º QUADRI-
MESTRE

143.826.647,38 69.146.527,98 48,08%

3º QUADRI-
MESTRE

147.169.399,35 70.832.697,17 48,13%

2015
1º QUADRI-
MESTRE

147.130.440,94 71.219.156,25 48,41%

2º QUADRI-
MESTRE

147.493.770,04 71.906.233,96 48,75%

3º QUADRI-
MESTRE

150.035.101,41 76.759.019,50 51,16%

2016
1º QUADRI-
MESTRE

155.508.938,92 73.633.007,73 47,35%

2º QUADRI-
MESTRE

157.518.780,91 73.814.386,93 46,86%

3º QUADRI-
MESTRE

162.827.032,91 84.686.784,66 52,01%

Fonte: Sistema LRFWeb

Do quadro anterior depreende-se, incialmente, que exis-
te uma divergência entre os valores informados pelo ges-
tor e os apurados pela área técnica deste Tribunal.

A diferença entre os valores referenciados se deve ao fa-
to de o gestor não ter considerado o efeito do aporte fi-
nanceiro na receita do Instituto de Previdência. Segun-
do a metodologia empregada por este Tribunal, será não 
computável a despesa relativa a diferença entre os paga-
mentos a aposentadorias/reformas e pensões, diminuí-
dos dos aportes ocorridos no exercício. No caso de Via-
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na, a conta é a que se segue:

DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PEN-
SÕES R$ 15.883.473,68

(-) APORTES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 R$ 
11.080.552,35

(=) DESPESA NÃO COMPUTÁVEL PARA EFEITOS DE LRF R$ 
4.802.921,33

Assim, enquanto o gestor deduziu uma despesa de R$ 
9.501.044,24 (nove milhões quinhentos e um mil qua-
renta e quatro reais e vinte e quatro centavos) do gasto 
total com pessoal, o Tribunal de Contas deduziu somen-
te R$ 4.802.921,33 (quatro milhões oitocentos e dois mil 
novecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), 
fato este que concorreu para que o gestor “cumprisse” 
com o limite imposto pela LRF.

Esclarecida a divergência entre as informações, passare-
mos ao mérito da questão propriamente dito.

O artigo 23 da LRF dispõe que se a despesa total com 
pessoal ultrapassar o limite legal, sem prejuízo das medi-
das previstas no art. 22, o percentual excedente terá de 
ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo 
pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre 
outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 
169 da Constituição.

Por seu turno, o art. 66 da LRF dispõe que os prazos es-
tabelecidos no art. 23 serão duplicados no caso de cres-
cimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou 
superior a quatro trimestres.

Conforme dados do IBGE, o PIB brasileiro teve queda de 
3,8% em 2015 e de 3,6% em 2016. Assim, ficaria caracte-
rizado baixo crescimento econômico.

Voltando aos dados de 2016 do município de Viana, em 
que pese as informações do Sistema LREWeb não ter ca-
ráter oficial, depreende-se, inicialmente, que houve re-
dução nos limites de gasto com pessoal. Ao se fazer os 
ajustes nos valores informados, a exemplo da considera-
ção do aporte efetuado para efeitos de deduções da des-
pesa, chegar-se-ia, no último quadrimestre de 2016, em 
valor um aproximado de 54,12% da RCL.

Considerando que o gestor teria quatro quadrimestres 
para reconduzir a despesa ao limite de 54% e, ainda, dois 
quadrimestres para reduzir em um terço o percentual 
excedente, entendemos que tais metas foram atingidas.

Face ao todo exposto, entendemos que o gestor des-
cumpriu o limite de despesas com pessoal, entretan-
to, os prazos e as metas previstos na legislação para re-
condução dos limites ao máximo permitido estão sen-
do cumpridos. Nesse sentido, vimos opinar pelo afasta-
mento do indicativo de irregularidade apontado no item 
8.1.1 do RT 512/2016.

Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor 
as razões que formaram meu convencimento.

III.1 - Inscrições de restos a pagar não processados sem 
disponibilidade financeira suficiente para pagamento. 
(item 7.2 do RT 512/2016).

Base Legal: art. 55 da Lei Complementar Federal 
101/2000 (LRF).

Análise da Instrução Técnica Conclusiva 1768/2017

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS

Compulsando os documentos e justificativas apresenta-
das pelo gestor, entendemos que o mesmo não logrou 
êxito em seu intento. Explica-se.

De acordo com o RT 512/2016, verificou-se que no exer-
cício de 2015 houve a inscrição de restos a pagar não 
processados sem disponibilidade financeira para cobri-
-los.

Em sua defesa, o gestor alegou que não havia embasa-
mento legal para a não computação do superávit finan-
ceiro do Instituto de Previdência, e, portanto, haveria 
disponibilidade suficiente para a cobertura dos restos a 
pagar.

Entretanto, conforme apontado no item 2.4 desta Instru-
ção, não há embasamento legal e técnico para a utiliza-
ção do superávit financeiro do Instituto de Previdência 
para cobrir déficits de outras UG’s (art. 1º, inc. III da Lei 
9.717/98 e § único do art. 8º da LRF).

Conforme já relatado, o gestor só poderia empenhar 
despesas se houvesse suficiente disponibilidade finan-
ceira para saldar os débitos perante os credores de di-
reito. Tal princípio estaria em consonância com o obje-
tivo principal da LRF, qual seja, equilíbrio entre despe-
sas e receitas.

Observa-se que a LRF estabelece mecanismos de contro-
le para o alcance do equilíbrio das contas públicas, sendo 
um deles a inscrição em restos a pagar não processados, 
ao final de cada exercício, limitada à existência de sufi-
ciente disponibilidade financeira. E no exercício em exa-
me, o presente indicativo revela que o município de Via-
na não observou o art. 55 da LRF.

Cabe ainda acrescentar que na condução da execução 
do orçamento, os gestores públicos devem balizar-se 
no que foi estabelecido previamente nos instrumentos 
de planejamento, considerado o cenário econômico co-
mo parâmetro. Nesse sentido, a LDO é o instrumento no 
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qual se dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despe-
sas; os critérios e formas de limitação de empenho (con-
tingenciamento).

Verifica-se ainda que a regra é aplicada ao final de cada 
exercício, independentemente de ter havido ou não, em 
exercícios futuros, o cancelamento ou o pagamento do 
total de restos a pagar assumidos, a fim de não compro-
meter as receitas a serem arrecadas nos próximos orça-
mentos. Tal comprometimento pode ser observado no 
Anexo 5 de 2016 do município, encaminhado via sistema 
LRFWEB, em que se observa, embora sem evidências de 
inscrição de restos a pagar não processados, que hou-
ve insuficiência de disponibilidade financeira para arcar 
com o passivo em várias fontes de recursos:

(FIGURA)

Assim, vimos não acolher as alegações de defesa, fato 
este que nos conduz a opinar pela manutenção do in-
dicativo de irregularidade apontado no item 7.2 do RT 
512/2016.

Pois bem.

Assiste razão a área técnica, quanto à inscrição de restos 
a pagar não processados sem disponibilidade financeira, 
contrariando o art 55 da LRF.

Entretanto, o motivo dessa restrição imposta pela lei é 
para que o gestor não utilize das receitas do próximo 
exercício para o pagamento de despesas realizadas no 
exercício anterior sem disponibilidade financeira, com-
prometendo dessa forma a execução orçamentária do 
exercício subsequente.

Verifiquei no RREO – Demonstrativo de Restos a Pagar 
por Órgão e Poder – 6º bimestre de 2016 que foram can-
celados na totalidade os RAP não processados inscritos 

em 2015 da Secretaria de Assistência Social no valor de 
R$ 996.960,43 e que o restante, R$ 136.224,13, refere-se 
a RAP não processados do Instituto de Previdência, logo, 
não houve comprometimento da utilização dos recursos 
financeiros do exercício de 2016.

Diante do exposto, divergindo parcialmente da área téc-
nica, mantenho a irregularidade, entretanto, com o can-
celamento em 2016 dos RAP não processados ficou evi-
denciado que não houve comprometimento dos recur-
sos financeiros do exercício de 2016, deixo de considerá-
-la de natureza grave.

III.2 - Descumprimento do mínimo constitucional na 
aplicação de recursos em manutenção e desenvolvi-
mento do ensino (MDE) (item 9.1.1 do RT 512/2016).

Base Legal: Art. 212, caput, da Constituição da República 
Federativa do Brasil.

Da defesa oral:

Analisando o demonstrativo das receitas e despesas com 
manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, Apên-
dice D, item 19 do relatório técnico 00512/2016-4 (res-
tos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade fi-
nanceira de recursos de impostos vinculados ao ensino), 
verificamos que não foi observado o saldo financeiro pa-
ra dedução dos valores inscritos em restos a pagar. O va-
lor utilizado pelos técnicos desse Egrégio tribunal para 
este item, refere-se ao total de restos a pagar, mesmo 
ainda com diferença. O tribunal apontou o montante de 
R$ 3.382.267,13 (três milhões, trezentos e oitenta e dois 
mil, duzentos e sessenta e sete reais e treze centavos) 
sendo correto na verdade o valor de R$3.392.088,69 
(três milhões, trezentos e noventa e dois mil, oitenta e 
oito reais e sessenta e nove centavos) conforme relató-

rio de restos a pagar processados e não processados em 
anexo.

Também não foi descontado no item 20 do mesmo re-
latório (cancelamento, no exercício, de restos a pagar 
inscritos com disponibilidade financeira de recursos 
de impostos vinculados ao ensino) o montante de R$ 
316.913,85 (trezentos e dezesseis mil, novecentos e tre-
ze reais e oitenta e cinco centavos).

No relatório, os auditores alegaram que não encontra-
ram a origem da disponibilidade financeira aventada, 
não sendo possível esta comprovação. Porém os extra-
tos bancários foram encaminhados junto da PCA na data 
de 31/03/2016. Novamente encaminhamos para apre-
ciação nesta oportunidade, os relatórios das disponibili-
dades financeiras e seus extratos.

Na análise realizada houve um equívoco quanto ao cál-
culo das despesas total de Ensino e a apuração dos Res-
tos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira, o 
cálculo foi refeito com base nos dados emitidos dos re-
latórios do sistema de contabilidade, segue abaixo o cál-
culo e em anexo os relatórios que comprovam os dados.

(FIGURA)

Da Manifestação Técnica 1245/2017:

O item consiste na indicação de descumprimento do mí-
nimo constitucional na aplicação de recursos em manu-
tenção e desenvolvimento do ensino (MDE).

Das argumentações e documentos apresentados pelo 
defendente, verifica-se que os dados registrados no De-
monstrativo de Despesas Realizadas com Educação por 
Fonte de Recurso - arquivo LIQEDU, encaminhado nes-
ta prestação de contas, não contempla todas as infor-
mações bancárias necessárias à apuração do limite em 
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questão.

Assim, passou-se a comparar os cálculos apresentados 
pelo defendente e os realizados inicialmente, registrados 
no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (APÊNDICE 
D, RT 512/2016, fls. 46), constatando-se o seguinte:

1. A dedução dos restos a pagar inscritos no exercício 
sem disponibilidade financeira resulta da exclusão das 
subfunções não computáveis e da disponibilidade finan-
ceira, do total de restos a pagar inscritos no exercício:

Descrição Análise Inicial Análise Defesa Oral
Despesa Liquidada 
(-) Despesa Paga 

R$ 55.243.493,10
R$ 51.574.675,97

R$ 55.243.493,10
R$ 51.574.675,97

(=) Restos a Pagar Inscri-
tos
(-) Subfunções Não Com-
putáveis 
(-) Disponibilidade Finan-
ceira

R$ 3.668.817,13
R$ 25.615,91

R$ 259.934,09

R$ 3.668.817,13
R$ 25.615,91

R$ 953.308,95

(=) RPP sem disponibili-
dade

R$ 3.382.267,13 R$ 2.688.892,27

1. Não foram considerados os cancelamentos, no exercí-
cio, de restos a pagar processados inscritos em exercícios 
anteriores com disponibilidade financeira de recursos de 
impostos vinculados ao ensino, registrados no RAPCAN, 
no montante de R$316.913,85;

1. As disponibilidades financeiras consideradas na aná-
lise inicial somavam R$259.934,09, referente às contas 
bancárias: 23.796.279 - PMV/FUNDEB 60%, 23.796.261 
- PMV/FUNDEB 40%; 23.796.105 - PMV/MDE - Banestes; 
e, 06.000047-6 - PMV/MDE - Folha de Pagamento – Cai-
xa Econômica Federal;

1. Os saldos referentes às contas bancárias: 5.664-2 – 
Bando do Brasil; 06.000046-8 e 06.000048-4 – Caixa Eco-
nômica Federal; que totalizam R$693.374,86, vinculados 

ao FUNDEB e ao MDE, não foram computados na inicial, 
cujos extratos e conciliações bancários foram anexados à 
defesa (fls. 292/311).

Dessa forma, procedeu-se à revisão dos cálculos e veri-
ficou-se que o município, no exercício de 2015, aplicou 
24,94% da receita resultante de impostos, compreendi-
da a proveniente de transferências, na manutenção e de-
senvolvimento do ensino, conforme planilha de apura-
ção, no Apêndice A desta manifestação, resumidamente 
demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 2 – Aplicação na manutenção e desenvolvimento 
ensino Em R$ 1,00

Destinação de recursos Valor
Receitas provenientes de impostos 18.454.065,45
Receitas provenientes de transferências 70.845.170,64
Base de cálculo para aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino

89.299.236,09

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimen-
to do ensino

22.268.494,03

% de aplicação 24,94%

Fonte: Processo TC 3.831/2016 - Prestação de Contas 
Anual/2015.

Ante todo o exposto, considerando que a Constituição 
da República determina a aplicação de percentual míni-
mo de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) na manu-
tenção do Ensino, sugere-se que seja mantido o indicati-
vo de irregularidade.

Pois bem.

Verifiquei que a área técnica deduziu dos gastos em ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino o valor de R$ 
316.913,85, referente a Restos a Pagar Cancelados de 
Exercícios Anteriores, conforme apresentado no Manu-
al de Demonstrativos Fiscais da STN.

Entretanto, o referido manual, 6ª edição, determina a 

dedução dos restos a pagar cancelados quando seus can-
celamentos causarem impactos no cumprimento dos li-
mites à época de sua apuração, conforme segue:

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PA-
GAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 
= (46 g)

Nessa linha, registrar o total de restos a pagar cancela-
dos no exercício, referentes a despesas com MDE, que 
foram inscritos com disponibilidade financeira. Seu va-
lor deverá ser o mesmo apurado no item 46, coluna “g” 
desse anexo. Esse valor não deverá compor a base de 
cálculo para fins de cumprimento dos limites mínimos 
constitucionalmente estabelecidos, devendo, portanto, 
ser deduzido. O objetivo é compensar, no exercício, os 
Restos a Pagar cancelados provenientes de exercícios an-
teriores que se destinavam à manutenção e desenvolvi-
mento do ensino.

CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g) 

Essa coluna identifica o total de restos a pagar, inscritos 
com disponibilidade financeira em 31 de dezembro dos 
exercícios anteriores ao exercício de referência e que fo-
ram cancelados no exercício de referência.

Os valores dos restos a pagar cancelados permanecem 
vinculados ao ensino, conforme determina o art. 8º, pa-
rágrafo único, da LRF. Porém, não poderão ser conside-
rados para fins de cumprimento dos percentuais míni-
mos constitucionais, pois já compuseram o percentu-
al de aplicação no exercício de inscrição dos mesmos. 

Caso o ente possua controle sobre o cancelamento dos 
Restos a Pagar que foram considerados no cumprimen-
to do limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá 
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informar apenas o valor cancelado que tenha causado 
impacto nesse limite. Os dados necessários à compro-
vação da afetação ou não dos limites de exercícios an-
teriores deverão ser apresentados em nota de rodapé. 
(grifo nosso)

Para verificar se houve ou não impacto nos limites dos 
exercícios anteriores, realizei a dedução anualmente de 
todos os restos a pagar cancelados e ficou demonstra-
do que não houve impacto no limite, conforme tabela 
a seguir:

(FIGURA)

Observa-se que em nenhum exercício referente aos can-
celamentos no total de R$ 316.913,85, houve o descum-
primento do limite constitucional. Houve sim, aplicação 
acima do limite, mesmo após a exclusão das despesas re-
lativas aos Restos a Pagar Cancelados.

Diante do disposto, não poderia ter sido deduzido o va-
lor de R$ 316.913,85 concernentes ao cancelamento de 
restos a pagar na apuração do limite constitucional.

Logo, ao se excluir a referida dedução, o gestor cumpriu 
o mínimo constitucional na aplicação de recursos em 
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme ta-
bela a seguir:

 Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino 

 Em R$ 1,00
Destinação de recursos Valor
Receitas provenientes de impostos 18.454.065,45
Receitas provenientes de transferências 70.845.170,64
Base de cálculo para aplicação na manutenção e de-
senvolvimento do ensino

89.299.236,09

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento 
do ensino

22.268.494,03

(+) Cancelamento de Restos a Pagar  316.913,85
Novo valor aplicado na manutenção e desenvolvi-
mento do ensino

22.585.407,88

% de aplicação 25,29%

Por fim, afasto a irregularidade pelo cumprimento do mí-
nimo constitucional na aplicação de recursos em manu-
tenção e desenvolvimento do ensino no percentual de 
25,29%.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área 
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VO-
TO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte mi-
nuta de Parecer Prévio que submeto à sua consideração.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Es-
tado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, 
ante as razões expostas pelo relator, por: 

IV.1 – Afastar a seguinte irregularidade, conforme já fun-
damentado neste voto:

· Descumprimento do mínimo constitucional na aplica-
ção de recursos em manutenção e desenvolvimento do 
ensino (MDE) (item 9.1.1 do RT 512/2016).

IV.2 - Manter a seguinte irregularidade, sem o condão 
de macular as contas, conforme já fundamentado nes-
te voto:

· Inscrições de restos a pagar não processados sem dis-
ponibilidade financeira suficiente para pagamento. (item 
7.2 do RT 512/2016).

IV.3 – Emitir o Parecer Prévio recomendando ao Legisla-
tivo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das con-
tas da Prefeitura de Viana, no exercício de 2015, sob 
a responsabilidade do Sr. Gilson Daniel Batista, na for-
ma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complemen-
tar 621/2012.

IV.4 - Recomendar ao Poder Executivo Municipal que di-

vulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercí-
cio financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, 
na forma do art. 48 da LRF.

IV.5 - Arquivar os autos após os trâmites legais.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Conselheiro Relator

VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO 
CARLOS RANNA DE MACEDO:

1 RELATÓRIO

Com o propósito de examinar de forma mais detida a 
matéria em discussão, particularmente no ponto em que 
o Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Cha-
moum, propõe pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das 
contas anuais da Prefeitura Municipal de Viana do exer-
cício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Gilson Daniel 
Batista, pedi vista dos presentes autos, o que me permi-
tiu elaborar o voto que neste instante submeto a este co-
legiado, precedido do breve relatório.

A área técnica apontou indícios de irregularidades na Ins-
trução Técnica Inicial 01157/2016 onde apontou indícios 
de irregularidades para fins de citação do responsável. 
Secretaria de Controle Externo de Contas em análise da 
manifestação do responsável elaborou a Instrução Téc-
nica Conclusiva 01768/2017, opinando pela emissão de 
parecer prévio pela Rejeição das Contas, fundamentado, 
entre outras, no descumprimento do mínimo constitu-
cional na aplicação de recursos em manutenção e desen-
volvimento do ensino (MDE) (item 9.1.1 do RT 512/2016 
e 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva 01768/2017).

Em sede de defesa oral, o responsável encaminhou a es-
ta Corte nova documentação (fls. 164/312), de cuja aná-
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lise técnica na Manifestação Técnica 1245/2017, foram 
mantidas as seguintes irregularidades:

1. Inscrições de restos a pagar não processados sem 
disponibilidade financeira suficiente para pagamento. 
(item 2.5 da ITC 1768/2017 e 7.2 do RT 512/2016).

2. Descumprimento do mínimo constitucional na apli-
cação de recursos em manutenção e desenvolvimento 
do ensino (MDE) (item 2.8 da ITC 1768/2017 e 9.1.1 do 
RT 512/2016).

O Ministério Público Especial de Contas acompanha o 
entendimento técnico no Parecer 5046/2017, da lavra 
do Procurador de Contas Luciano Vieira.

Enviados os autos para julgamento o Eminente Conse-
lheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoum 
proferiu o VOTO 6773/2017 no sentido de propor ao Le-
gislativo Municipal de Viana a Aprovação com Ressalvas 
das contas anuais de 2015, afastando a segunda irregu-
laridade acima mencionada e considerando como “não 
grave” a primeira.

Com relação à primeira irregularidade, “Inscrições de 
restos a pagar não processados sem disponibilidade fi-
nanceira suficiente para pagamento”, acompanho o en-
tendimento do Relator em divergir “parcialmente da 
área técnica”, mantendo a irregularidade, e que “ com 
o cancelamento em 2016 dos RAP não processados ficou 
evidenciado que não houve comprometimento dos recur-
sos financeiros do exercício de 2016”, deixando de consi-
derá-la de natureza grave, visto que, apesar de ter sido 
inscrito restos a pagar não processados sem disponibili-
dade financeira suficiente para pagamento, foram esses 
cancelados no exercício de 2016. 

É o relatório; passa-se à fundamentação.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Nos presentes autos o Relator propõe a recomendação 
para a Aprovação com Ressalvas das Contas da Prefeitu-
ra de Viana, no exercício de 2015, sob a responsabilida-
de do Sr. Gilson Daniel Batista.

Esta proposição baseou-se na consideração como des-
pesa com ensino, no exercício em análise, o valor de 
Restos a Pagar Cancelados em 2015, inscritos em exer-
cícios anteriores, com disponibilidade financeira de re-
cursos de impostos vinculados ao ensino, no valor de R$ 
316.913,85, com o qual atingiria a aplicação de 25,29% 
das receitas pertinentes em gasto com manutenção e 
desenvolvimento em ensino (MDE).

Divirjo do entendimento do Relator e acompanho a área 
técnica desta Corte e Ministério Público de Contas, no 
que se refere ao descumprimento do mínimo constitu-
cional na aplicação de recursos em manutenção e desen-
volvimento do ensino, como exponho a seguir.

Da Manifestação Técnica 1245/2017:

“[...] passou-se a comparar os cálculos apresentados pe-
lo defendente e os realizados inicialmente, registrados 
no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (APÊNDICE 
D, RT 512/2016,fls. 46), constatando-se o seguinte:

1. A dedução dos restos a pagar inscritos no exercício 
sem disponibilidade financeira resulta da exclusão das 
subfunções não computáveis e da disponibilidade finan-
ceira, do total de restos a pagar inscritos no exercício:

Descrição Análise Inicial Análise Defesa Oral
Despesa Liquidada 
(-) Despesa Paga

R$ 55.243.493,10
R$ 51.574.675,97

R$ 55.243.493,10
R$ 51.574.675,97

(=) Restos a Pagar Inscritos
(-) Subfunções Não Compu-
táveis 
(-) Disponibilidade Finan-
ceira

R$ 3.668.817,13
R$ 25.615,91

R$ 259.934,09

R$ 3.668.817,13
R$ 25.615,91

R$ 953.308,95

(=) RPP sem disponibilidade R$ 3.382.267,13 R$ 2.688.892,27

2. Não foram considerados os cancelamentos, no exer-
cício, de restos a pagar processados inscritos em exercí-
cios anteriores com disponibilidade financeira de recur-
sos de impostos vinculados ao ensino, registrados no 
RAPCAN, no montante de R$ 316.913,85; (g.n.)

[...]

Dessa forma, procedeu-se à revisão dos cálculos e veri-
ficou-se que o município, no exercício de 2015, aplicou 
24,94% da receita resultante de impostos, compreendi-
da a proveniente de transferências, na manutenção e de-
senvolvimento do ensino, conforme planilha de apura-
ção, no Apêndice A desta manifestação, resumidamente 
demonstrado na tabela a seguir:

 Tabela 2 – Aplicação na manutenção e desenvolvimen-
to ensino 

Em R$ 1,00
Destinação de recursos Valor

Receitas provenientes de impostos 18.454.065,45
Receitas provenientes de transferências 70.845.170,64
Base de cálculo para aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino

89.299.236,09

Valor aplicado na manutenção e desenvolvi-
mento do ensino 

22.268.494,03

% de aplicação 24,94%

Ante todo o exposto, considerando que a Constituição 
da República determina a aplicação de percentual míni-
mo de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) na manu-
tenção do Ensino, sugere-se que seja mantido o indicati-
vo de irregularidade.”
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MPEC (Parecer 5046/2017): 

Acompanha a área técnica e sugere formar autos apar-
tados, nos moldes do artigo 134, III, e § 2º do Regimen-
to Interno, para que se responsabilize, pessoalmente, o 
Prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no 
artigo 5°, inciso IV, §§ 1° e 2° da Lei n. 10.028/00, conso-
ante apontamento descrito no item 3.4.1 da RTC.

VOTO DO RELATOR:

“...Verifiquei que a área técnica deduziu dos gastos em 
manutenção e desenvolvimento do ensino o valor de R$ 
316.913,85, referente a Restos a Pagar Cancelados de 
Exercícios Anteriores, conforme apresentado no Manu-
al de Demonstrativos Fiscais da STN.

Entretanto, o referido manual, 6ª edição, determina a 
dedução dos restos a pagar cancelados quando seus can-
celamentos causarem impactos no cumprimento dos li-
mites à época de sua apuração, conforme segue:

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PA-
GAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 
= (46 g)

Nessa linha, registrar o total de restos a pagar cancela-
dos no exercício, referentes a despesas com MDE, que 
foram inscritos com disponibilidade financeira. Seu va-
lor deverá ser o mesmo apurado no item 46, coluna “g” 
desse anexo. Esse valor não deverá compor a base de 
cálculo para fins de cumprimento dos limites mínimos 
constitucionalmente estabelecidos, devendo, portanto, 
ser deduzido. O objetivo é compensar, no exercício, os 
Restos a Pagar cancelados provenientes de exercícios an-
teriores que se destinavam à manutenção e desenvolvi-
mento do ensino.

CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g) 

Essa coluna identifica o total de restos a pagar, inscritos 
com disponibilidade financeira em 31 de dezembro dos 
exercícios anteriores ao exercício de referência e que fo-
ram cancelados no exercício de referência. Os valores 
dos restos a pagar cancelados permanecem vinculados 
ao ensino, conforme determina o art. 8º, parágrafo úni-
co, da LRF. Porém, não poderão ser considerados para 
fins de cumprimento dos percentuais mínimos constitu-
cionais, pois já compuseram o percentual de aplicação 
no exercício de inscrição dos mesmos. 

Caso o ente possua controle sobre o cancelamento dos 
Restos a Pagar que foram considerados no cumprimen-
to do limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá 
informar apenas o valor cancelado que tenha causado 
impacto nesse limite. Os dados necessários à comprova-
ção da afetação ou rodapé.(grifo nosso)

Para verificar se houve ou não impacto nos limites dos 
exercícios anteriores, realizei a dedução anualmente de 
todos os restos a pagar cancelados e ficou demonstra-
do que não houve impacto no limite, conforme tabela 
a seguir:

(FIGURA)

Observa-se que em nenhum exercício referente aos can-
celamentos no total de R$ 316.913,85, houve o descum-
primento do limite constitucional. Houve sim, aplicação 
acima do limite, mesmo após a exclusão das despesas re-
lativas aos Restos a Pagar Cancelados.

Diante do disposto, não poderia ter sido deduzido o va-
lor de R$ 316.913,85 concernentes ao cancelamento de 
restos a pagar na apuração do limite constitucional.

Logo, ao se excluir a referida dedução, o gestor cumpriu 

o mínimo constitucional na aplicação de recursos em 
manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme ta-
bela a seguir:

 Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino 

Em R$ 1,00
Destinação de recursos Valor

Receitas provenientes de impostos 18.454.065,45
Receitas provenientes de transferências 70.845.170,64
Base de cálculo para aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino

89.299.236,09

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimen-
to do ensino

22.268.494,03

(+) Cancelamento de Restos a Pagar  316.913,85
Novo valor aplicado na manutenção e desenvolvi-
mento do ensino

22.585.407,88

% de aplicação 25,29%

Por fim, afasto a irregularidade pelo cumprimento do mí-
nimo constitucional na aplicação de recursos em manu-
tenção e desenvolvimento do ensino no percentual de 
25,29%. “

De plano, não há como serem considerados os Restos 
a Pagar inscritos em exercícios anteriores a 2015, desde 
2010 até 2014, conforme tabela acima, quando estes fo-
ram cancelados em 2015, pois: 

1 – No Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, na linha 
20 da tabela do Apêndice D, devem ser indicados o Res-
tos a Pagar Cancelados, inscritos no exercício anterior, 
com disponibilidade financeira de recursos de impostos 
vinculados ao ensino, como dedução no cálculo do limi-
te constitucional no exercício de 2015; 

2 – Pelo regime de competência, os Restos a Pagar inscri-
tos no exercício anterior, com disponibilidade financei-
ra de recursos de impostos vinculados ao ensino, como 
ocorreu no caso presente, são considerados como des-
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pesas com ensino em cada um dos exercícios em que 
eles foram inscritos. Neste caso, de 2010 a 2014. 

 A própria tabela que o Relator produziu em seu voto in-
dica que o valor de R$316.913,85 referem-se a “RESTOS 
A PAGAR CANCELADOS DA EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 
DE 2015 JÁ APLICADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES”. 
Não faz sentido em considerar-se esse valor para o cál-
culo de despesa com ensino em 2015 se este já foi apro-
veitado para o cálculo do limite em exercícios anteriores;

3 – O Manual de Demonstrativos Fiscais do STN indica 
que devem ser considerados como dedução para fins do 
limite constitucional com ensino o total de Restos a Pa-
gar inscritos com disponibilidade financeira em 31 de de-
zembro dos exercícios anteriores, e que foram cancela-
dos no exercício em referência (art. 8º p. u. da LRF). 

O Relator, em sua análise do item 36 da Norma, Revisão 
6, alega que apenas devem ser deduzidos os valores de 
Restos a Pagar cancelados aqueles valores que tenham 
causado impacto nos limites anteriores. Esta interpre-
tação leva ao absurdo do aproveitamento de valores de 
Restos a Pagar que, mesmo que não foram considerados 
nos exercícios de sua inscrição, não foram empregados 
na manutenção e desenvolvimento com ensino no exer-
cício de 2015, pois foram CANCELADOS.

4 – Da mesma forma, a evidência trazida na análise do 
relator de que nos exercícios anteriores a 2015 houve o 
cumprimento do limite constitucional no ensino, não in-
fere de forma alguma, na conclusão de que devem os 
Restos a Pagar serem considerados em 2015 para tal fim, 
ainda mais porque estes foram CANCELADOS, tendo ou 
não sido aproveitado anteriormente.

Por essa razão entendo que devam ser deduzidos para 

fins do cálculo do limite constitucional das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE o va-
lor dos Restos a Pagar Cancelados em 2015 no total de 
R$316.913,85.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processu-
ais e legais, pedindo vênia por divergir do que propõe o 
eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Fa-
rias Chamoum, VOTO em consonância com a área téc-
nica e o Ministério Público de Contas, no sentido de que 
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que 
submeto à sua consideração.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-
to Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões ex-
postas neste voto, em:

1 – EMITIR PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS CON-
TAS do senhor Gilson Daniel Batista - Prefeito Municipal 
de Viana, relativas ao exercício financeiro de 2015, por 
conta das seguintes irregularidades:

1.1 - Descumprimento do mínimo constitucional na apli-
cação de recursos em manutenção e desenvolvimento 
do ensino (MDE); 

1.2 - Inscrições de restos a pagar não processados sem 
disponibilidade financeira suficiente para pagamento. 

2. DETERMINAR ao Poder Executivo Municipal para que 
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercí-
cio financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, 
na forma do art. 48 da LC n. 101/00.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Conselheiro

1. PARECER PRÉVIO TC-010/2018 – PLENÁRIO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-
to Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões 
expostas pelo relator, por: 

1.1. Afastar a seguinte irregularidade, conforme já fun-
damentado no voto:

· Descumprimento do mínimo constitucional na aplica-
ção de recursos em manutenção e desenvolvimento do 
ensino (MDE) (item 9.1.1 do RT 512/2016).

1.2. Manter a seguinte irregularidade, sem o condão de 
macular as contas, conforme já fundamentado no voto:

· Inscrições de restos a pagar não processados sem dis-
ponibilidade financeira suficiente para pagamento. (item 
7.2 do RT 512/2016).

1.3. Emitir o Parecer Prévio recomendando ao Legisla-
tivo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das con-
tas da Prefeitura de Viana, no exercício de 2015, sob 
a responsabilidade do Sr. Gilson Daniel Batista, na for-
ma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complemen-
tar 621/2012.

1.4. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que di-
vulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercí-
cio financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, 
na forma do art. 48 da LRF.

1.5. Arquivar os autos após os trâmites legais.

2. Por maioria, nos termos do voto do relator conselhei-
ro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Vencidos o con-
selheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o conse-
lheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que acom-
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panharam o parecer técnico e ministerial, pela rejeição 
das contas. 

3. Data da Sessão: 20/02/2018 - 3ª Sessão Ordinária do 
Plenário.

4. Especificação do quórum: 

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Presi-
dente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator), 
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto 
Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.

4.2 Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em 
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

CONSLHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS 
RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO 

FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição
Fui presente:

LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério 

Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 08/05/2018
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

Secretário-geral das sessões

ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, 
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Comple-
mentar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secre-
taria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encon-
tra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo.

ACÓRDÃO TC- 124/2018 – PLENÁRIO
Processos: 02376/2017-6, 02915/2009-5

Classificação: Recurso de Reconsideração

UG: PMVIVA - Prefeitura Municipal de Vila Valério

Relator: Domingos Augusto Taufner

Responsável: Edecir Felipe

Procuradores: Milena Magnol Casagrande (OAB: 28910-
ES), Lucas Gianordoli Pinto Cypreste (OAB: 29031-ES),-
Tatiane Mendes Ribeiro (OAB: 28947-ES), Barbara Dal-
la Bernardina Lacourt(OAB: 14469-ES), Carlos Eduardo 
Amaral de Souza (OAB: 10107-ES), Marcelo Abelha Rodri-
gues (OAB:7029-ES), Rodrigo Lima Rangel (OAB: 17040-
ES), Amanda Loyola Goulart (OAB: 24474-ES), Camila 
Carlete Gomes (OAB: 23460-ES), Nathalia Saib de Pau-
la (OAB: 20844-ES), Kleber Medici da Costa Junior (OAB: 
23485-ES), Thiago Felipe Vargas Simoes (OAB: 13399-
ES), Ludgero Ferreira Liberato Dos Santos (OAB: 21748-
ES), Luana Assuncao de Araujo Albuquerk (OAB: 15866-
ES), Marcelo Rodrigues Nogueira (OAB: 19008-ES), Ma-
theus Dockhorn De Menezes (OAB: 14007-ES), Caroli-
na Avelar De Oliveira (OAB: 23097-ES), Alex De Freitas 
Rosetti (OAB: 10042-ES), Christina Cordeiro dos Santos 
(OAB: 12142-ES), Flavio Cheim Jorge (OAB: 262B-ES), Ra-
fael Bebber Chamon, Cheim Jorge & Abelha Rodrigues 

Advogados Associados, Patrick Gomes de Souza, Arthur 
Luis Loureiro, Talita Ataide da Silva, 

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO 
ACÓRDÃO TC 1259/2016 – CONHECER – DAR PROVI-
MENTO – REFORMAR ACÓRDÃO – ARQUIVAR

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAU-
FNER:

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração in-
terposto pelo Sr. Edecir Felipe, em face do Acórdão 
TC 1259/2016, proferido nos autos do Processo TC 
2915/2009, que manteve a irregularidade quanto à au-
sência de documentos que comprovassem a efetiva li-
quidação de despesa, bem como a distribuição de me-
dicamentos às pessoas carentes, julgando, portanto, ir-
regulares as contas do gestor, no tocante ao exercício de 
2009, apenando com ressarcimento. 

Por meio do despacho nº 36394/2017-9 este Conselhei-
ro Relator encaminhou os autos à equipe técnica para 
análise.

A Secretaria de Controle Externo de Recurso – SecexRe-
cursos elaborou a Instrução Técnica de Recurso nº 
00194/2017-1 opinando pelo conhecimento do presen-
te recurso e no mérito pelo seu não provimento. 

Após, o Ministério Público de Contas por meio do Procu-
rador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou parecer 
acompanhando o entendimento da equipe técnica. 

Na 39ª Sessão Plenária do dia 07 de novembro de 2017 
foi realizada sustentação oral pela advogada do Sr. Edecir 
Felipe, argumentando que os documentos apresentados 
comprovam que centenas de munícipes foram agracia-
dos pelo programa, recebendo medicamentos que não 


