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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO – 

EXERCÍCIO DE 2018 – SEM EVIDENCIA DE 

CONDUTA REITERADA – APROVAÇÃO COM 

RESSALVAS – DETERMINAR – DAR CIÊNCIA 

ARQUIVAR 

 

O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

1. RELATÓRIO  

Tratam os presentes autos da prestação de contas anual de responsabilidade do Sr. 

Luiz Americo Borel, Prefeito do Munícipio de Alto Rio Novo, exercício de 2018, 

entregue em 30/03/2019, via sistema CidadES, nos termos do art. 123 do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado 

pela Resolução TC 261/2013, observado, portanto, o prazo limite de 01/04/2019. 
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Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o 

Relatório Técnico Contábil RT 0790/2019-4 em que foram identificados indícios de 

irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI  

00847/2019-1, nos termos da qual foi proferida a Decisão SEGEX 0791/2019-9, 

promovendo-se a citação do responsável, para apresentação de 

esclarecimentos/justificativas que entendesse necessários no prazo de 30 dias 

improrrogáveis.  

Devidamente citado, o responsável apresentou a defesa (peças eletrônicas 52 a 70). 

Após, foram os autos à unidade técnica responsável que elaborou a Instrução 

Técnica Conclusiva ITC 00789/2020-5 que, que propôs o que segue: 

 
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de 
Alto Rio Novo, exercício de 2018, formalizada de acordo com a IN 43/2018, e 
conforme escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações 
posteriores. 

Apontados indicativos de irregularidades no RT 790/2019-4, assegurou-se ao 
responsável indicado o direito ao contraditório e à ampla defesa, observado, 
portanto, o devido processo legal. 
Devidamente citado, o responsável pela gestão da Prestação de Contas sob 
exame, Sr. Luiz Americo Borel, apresentou justificativas, em resposta ao 
Termo de Citação 1509/2019, ficando mantidas, após a análise, as 
irregularidades apontadas nos itens 4.3.2.1 e 6.1 do RT 790/2019-4, no 
campo da ressalva: 

4.3.2.1 Recursos recebidos a título de compensação financeira pela 
exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância na 
apuração do resultado financeiro por fonte de recursos  

6.1 Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no 
balanço patrimonial é inconsistente em relação aos demais 
demonstrativos contábeis; 

Diante do exposto e do que consta dos autos, quanto ao aspecto técnico-
contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que 
este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara 
Municipal de Alto Rio Novo, recomendando a APROVAÇÃO COM 
RESSALVA da prestação de contas anual do Sr. LUIZ AMÉRICO BOREL, 
prefeito no exercício de 2018, conforme dispõe o art. 80, da Lei 
Complementar 621/2012. 

Propõe-se ainda, DETERMINAR: 

• que a administração passe a adotar nos próximos exercícios, em 
observância ao parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000, 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. (Itens 2.2 e 2.3 desta Instrução). 
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O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do Parecer 03514/2020-7, da Lavra 

do eminente Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnando para que. 

3 CONCLUSÃO  

Diante do exposto, o Ministério Público de Contas pugna: 

3.1 seja emitido Parecer Prévio no sentido de recomendar ao Poder 
Legislativo Municipal de Alto Rio Novo a REJEIÇÃO DAS CONTAS sob a 
responsabilidade do senhor Luiz Américo Borel, exercício 2018, na forma 
prevista no art. 80, III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 132, III, do 
Regimento Interno, considerando a manutenção das seguintes 
irregularidades: 

 Recursos recebidos a título de compensação financeira pela 
exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância na 
apuração do resultado financeiro por fonte de recursos” (Item 
4.3.2.1 RT 790/2019-4);  

 Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no 
Balanço Patrimonial é inconsistente em relação aos demais 
demonstrativos contáveis” (Item 6.1 RT 790/2019-4). 

3.2 sejam expedidas DETERMINAÇÕES correspondentes às irregularidades 
constatadas, com o fito de se prevenir a reincidência, nos moldes do art. 329, 
§ 7º, do Regimento Interno

1
. 

 

Após vieram os autos conclusos a este Relator.   

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. DO EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O exame das presentes contas dá-se em cumprimento ao art. 71, inciso II, da 

Constituição Estadual, c/c art. 71, inciso I e art. 71 da Constituição Federal, o 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). 

Nos termos do art. 122, § 4º do Regimento Interno do TCEES, as contas do Prefeito 

Municipal são compostas pelo Balanço Geral do Município e demais documentos e 

informações exigidos em ato normativo do Tribunal, que no exercício em apreciação, 

                                                 
1
  Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas aos ritos 

especiais previstos neste Regimento. 
§ 7º Em todas as hipóteses, o Tribunal poderá expedir recomendações, com o objetivo de contribuir para as boas práticas 
administrativas dos órgãos e entidades jurisdicionados, bem como determinações para o exato cumprimento da lei, sem 
prejuízo de outras providências cabíveis. 
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encontram-se normatizados pela Instrução Normativa 43/2017, consolidando as 

contas das unidades gestoras: Fundo Municipal de Saúde; Fundo Municipal de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério; Prefeitura Municipal; Câmara Municipal.  

Considerando que essas contas individuais são julgadas posteriormente, pode haver 

erros e irregularidades não detectados no nível consolidado que venham a ser 

constatados e julgados no futuro, em atendimento ao que dispõe o art. 71, inciso II, 

da Constituição Federal e art. 71 da Constituição Estadual. 

O exame das contas dos Prefeitos é tarefa nobre, complexa e abrangente atribuída 

constitucionalmente2 às Corte de Contas, na medida que, por meio do parecer prévio 

subsidia a Câmara Municipal com elementos técnicos para que este Poder emita 

seu julgamento e, assim,  exerça o controle externo a ela atribuído pela 

Constituição3 e pela Orgânica Municipal.  

Em cumprimento ao seu mandato constitucional e legal, e conforme estabelecem o 

caput e § 1º do  art. 124 do Regimento Interno do TCEES, o parecer prévio consiste 

em apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial, financeira 

e fiscal havida no exercício, devendo demonstrar se o balanço geral representa 

adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 

31 de dezembro, se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais 

de contabilidade aplicados à Administração Pública, bem como a observância dos 

princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública, concluindo 

pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição das contas.  

Saliente-se que a opinião pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição 

fundamenta-se nos critérios dispostos no art. 80 da Lei Orgânica do TCEES (LC 

621/2012): 

                                                 
2
A Constituição da República do Brasil de 1988 e, consequentemente, a Constituição do Estado do 

Espírito Santo de 1989, reservaram ao Tribunal de Contas posição de relevo, dotando-o de amplas 
atribuições fiscalizadoras. Inserido no Título IV - Da Organização dos Poderes, Capítulo I - Do Poder 
Legislativo, e na Seção VI - Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e 
Patrimonial, o artigo 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo define as competências do 
Tribunal de Contas e estabelece que o Controle Externo será exercido com o seu auxílio. 

 
3
 Art. 31 da Constituição Federal 1988; art. 29 da Constituição Estadual e art. 15, Inciso V c/c 

art. 117. 
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I - pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma clara e 

objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a compatibilidade dos 

planos e programas de trabalho com os resultados da execução 

orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o 

cumprimento das normas constitucionais e legais; 

 II - pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada 

impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não 

resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de 

monitoramento pelo Tribunal; 

III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma 

constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial. 

Considerando o comando regimental, a análise da Prestação de Contas do Exercício 

de 2017 observou o escopo delimitado por meio da Resolução TC 297/2016 e 

alterações posteriores. 

Passo a fundamentar o meu voto com a inclusão do relatório técnico, 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 

 

2.2.1 DO RELATÓRIO TÉCNICO 0790/2019-4 

Por tratar-se de Contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, compreendendo 

um conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que permite 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 contas4, reproduzo a seguir as 

análises realizadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, 

com vistas à apreciação e à emissão do parecer prévio que subsidiarão a 

                                                 
4
 Aquelas– Manual de Inicio de Mandato - TCEES 
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apreciação das contas por este Relator bem como, subsidiarão o julgamento destas 

contas pela Câmara Municipal: 

2. FORMALIZAÇÃO 

2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO 

Considerando que a prestação de contas foi entregue em 30/03/2019, 
via sistema CidadES, verifica-se que a unidade gestora observou o 
prazo limite de 01/04/2019, definido em instrumento normativo 
aplicável. 

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 122 e o 
§ 2º do art. 123 do RITCEES, o prazo para emissão do parecer prévio 
sobre esta prestação de contas encerra-se em 30/03/2021. 

3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 887/2017, elaborada 
nos termos do § 2º, do art. 165 da CF/88, compreendendo as metas e 
prioridades do município, dispôs sobre a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), definindo os programas prioritários de 
governo e estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas 
fiscais a serem observados na execução orçamentária. 

Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do município, Lei 907/2017, 
estimou a receita em R$ 27.000.000,00 e fixou a despesa em R$ 
27.000.000,00 para o exercício em análise, admitindo a abertura de 
créditos adicionais suplementares até o limite de R$ 8.100.000,00, 
conforme art. 4º da LOA. 

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  

Constatou-se que, no decorrer da execução orçamentária, ocorreu 
abertura de créditos adicionais, conforme demonstrado: 

Tabela 01 Créditos adicionais abertos no exercício                    Em R$ 1,00 

Leis 
Créditos 

suplementare
s 

Créditos 
especiais 

Créditos 
extraordinário

s 
Total 

907/2017(LOA) 7.078.302,22 405,00 0,00 7.078.707,22 

924/2018 0,00 293.301,00 0,00 293.301,00 

927/2018 0,00 49.304,04 0,00 49.304,04 

926/2018 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 

931/2018 0,00 232.142,85 0,00 232.142,85 

Total 7.078.302,22 765.152,89 0,00 7.843.455,11 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMCAD 

De acordo com a dotação inicial e as movimentações de créditos 
orçamentários, constata-se que houve alteração na dotação inicial no 
valor de  R$ 462.161,18, conforme segue. 

Tabela 02 Despesa total fixada                                             Em R$ 1,00 

(=) Dotação inicial (BALORC) 27.000.000,00 

(+) Créditos adicionais suplementares (DEMCAD) 7.078.302,22 

(+) Créditos adicionais especiais (DEMCAD) 765.152,89 
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(+) Créditos adicionais extraordinários (DEMCAD) 0,00 

(-) Anulação de dotações (DEMCAD) 7.381.293,93 

(=) Dotação atualizada apurada (a) 27.462.161,18 

(=) Dotação atualizada BALORC (b) 27.462.161,18 

(=) Divergência (c) = (a) – (b) 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALORC, 
DEMCAD 

Verifica-se que as fontes para abertura dos créditos adicionais foram 
as seguintes: 

Tabela 03 Fontes de Créditos Adicionais                                    Em R$ 1,00 

Anulação de dotações 7.381.293,93 

Excesso de arrecadação 462.161,18 

Superávit Financeiro 0,00 

Operações de Crédito 0,00 

Anulação de Reserva de Contingência 0,00 

Recursos sem despesas correspondentes (§8º do art. 166, CF/1988) 0,00 

Saldo de créditos especiais/extraordinários aberto nos últimos 4 meses 0,00 

Recursos de Convênios 0,00 

Total 7.843.455,11 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMCAD 

Considerando que a autorização contida na LOA para abertura de 
créditos adicionais foi de R$ 8.100.000,00 e a efetiva abertura foi de 
R$ 7.078.707,22, constata-se o cumprimento à autorização 
estipulada. 

Ao realizar uma análise individualizada por fonte de recursos, 
conforme tabela seguinte, verificou-se a insuficiência de recursos 
para a abertura de crédito adicional proveniente de excesso de 
arrecadação nas fontes 107, 301 e 502 tendo em vista o § único do 
art. 8º da LRF. 

 Tabela 04 Fontes de Créditos Adicionais x Fontes de Recursos   Em R$ 1,00 

DEMCAD BALPAT 

Fontes de Recursos 

Créditos adicionais 
abertos por excesso de 

arrecadação 

(a) 

Excesso de arrecadação 

Apurado 

(b) 

Insuficiência 

(c) = (a) – (b) 

107 – Recursos do FNDE 49.304,04 41.333,76 - 7.970,28 

301 – Recursos do FNAS 190.000,00 26.098,26 - 163.901,74 

502 – Convênios da União 222.857,14 - 41.033,19 - 263.890,33 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – DEMCAD, 
BALEXOR, BALPAT 

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 

4.1.1 Abertura de créditos adicionais suplementares sem fonte 
de recurso 
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Conforme tabela 04 anterior, constatou-se abertura de créditos 
adicionais proveniente de excesso de arrecadação e por superávit do 
exercício anterior, respetciamente nas fontes 101, 102, 103, 201 e 
402, sem que houvesse saldo suficiente para tanto, inobservando o 
art. 43 da Lei Complementar 4.320/64. 

Desta forma, sugere-se citar o responsável para que apresente as 
justificativas que entender necessárias, acompanhada de 
documentação probatória. 

4.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  

A política fiscal dos entes públicos abrange a administração das 
receitas, do orçamento e da despesa pública, assim como dos ativos 
e passivos. 

Neste contexto, o resultado primário, obtido pela diferença entre 
receitas e despesas primárias, tem como objetivo principal indicar a 
capacidade que o município tem em gerar receitas suficientes para 
custear as despesas correntes e de investimentos, sem que haja 
comprometimento da capacidade de administrar a dívida existente. 

As receitas primárias (não-financeiras) são as resultantes 
basicamente da arrecadação de tributos e prestação de serviços. As 
despesas primárias são aquelas necessárias à prestação dos 
serviços públicos (deduzidas das despesas financeiras). 

Por seu turno, o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução 
da dívida fiscal líquida, indicando a necessidade ou não de 
financiamento do setor público junto a terceiros. 

A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
estabelece regras em relação às metas de resultados primário e 
nominal, conforme o §1º do art. 4º: 

§1º Integrará o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e 
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 
nominal e primário e montante da dívida pública, para o 
exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de 
empenho quando comprometido o atingimento das metas 
estabelecidas na LDO: 

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. 

O acompanhamento da evolução do cumprimento ou não das metas 
estabelecidas na LDO, para os resultados primário e nominal, é feito 
por meio do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 
na forma estabelecida pela Lei Complementar 101/2000. A meta 
estabelecida na LDO para resultados primário e nominal do município 
e o resultado obtido da execução do orçamento estão detalhados no 
quadro a seguir: 

Tabela 05 Resultados Primário e Nominal                                 Em R$ 1,00 

Rubrica Meta LDO Execução 

Receita Primária 22.720.991,35  26.387.616,90 
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Despesa Primária 22.502.835,98  25.742.200,26 

Resultado Primário 218.155,37  645.416,64 

     

Resultado Nominal 304.720,88  493.393,86 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Observa-se da tabela acima que houve o cumprimento da meta de 
arrecadação e de resultado primário. Ressalta-se que o responsável 
recebeu pareceres de alerta desta Corte de Contas. 

4.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  

No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que houve uma 
arrecadação de 98,22% em relação à receita prevista: 

Tabela 06 Execução orçamentária da receita                             Em R$ 1,00 

Unidades gestoras 
Previsão 

Atualizada 
Receitas 

Realizadas 
% 

Arrecadação 

Fundo Municipal de Manutenção e 
Desenv do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério  

15.000,00 1.885,88 12,57 

Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio 
Novo 

1.646.502,64 2.321.942,96 141,02 

Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo 25.338.497,36 24.196.388,88 95,49 

Total (BALORC por UG) 27.000.000,00 26.520.217,72 98,22 

Total (BALORC Consolidado) 27.000.000,00 26.520.217,72 98,22 

Divergência 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC 

A receita orçamentária, segundo a classificação por categoria 
econômica, é a que segue: 

Tabela 07 Receita Orçamentária por categoria econômica (consolidado)        
Em R$ 1,00 

Categoria da Receita 
Previsão 

Atualizada 
Receitas 

Realizadas 

Receita Corrente 25.195.675,66 24.971.041,18 

Receita de Capital 1.804.324,34 1.549.176,54 

Totais 27.000.000,00 26.520.217,72 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC 

A execução orçamentária consolidada representa 92,88% da dotação 
atualizada, conforme se evidencia na tabela a seguir: 

Tabela 08 Execução orçamentária da despesa                         Em R$ 1,00 

Unidades gestoras 
Dotação 

Atualizada 
Despesas 

Empenhadas 
% 

Execução 

Câmara Municipal de Alto Rio Novo 1.027.000,00 989.447,88 96,34 

Fundo Municipal de Manutenção e 
Desenv do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério  

5.927.581,00 5.882.603,82 99,24 

Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio 
Novo 

5.496.025,64 5.370.828,66 97,72 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 4E867-84054-D44F0



PARECER PRÉVIO TC-040/2021 

is/al 

 

  

Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo 15.011.554,54 13.264.854,68 88,36 

Total (BALORC por UG) 27.462.161,18 25.507.735,04 92,88 

Total (BALORC Consolidado) 27.462.161,18 25.507.735,04 92,88 

Divergência 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC 

A despesa orçamentária, segundo a classificação por categoria 
econômica, é a que segue: 

Tabela 09 Despesa orçamentária por categoria econômica (consolidado)  Em  
R$ 1,00 

Especificaçã
o 

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Despesas 
Empenhada

s 

Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

Corrente 
24.101.020,8

9 
24.097.718,4

9 
22.572.622,35 

22.413.008,4
3 

22.130.798,0
9 

De Capital 2.878.979,11 3.344.442,69 2.935.112,69 2.062.453,13 1.737.953,13 

Reserva de 
Contingência 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totais 
27.000.000,0

0 
27.462.161,1

8 
25.507.735,04 

24.475.461,5
6 

23.868.751,2
2 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC 

A execução orçamentária evidencia um resultado superavitário no 
valor de R$1.012.482,68, conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 10 Resultado da execução orçamentária (consolidado)    Em R$ 1,00 

Receita total realizada 26.520.217,72 

Despesa total executada (empenhada) 25.507.735,04 

Resultado da execução orçamentária (déficit/superávit) 1.012.482,68 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC 

4.3.1 Aplicação de Recursos por Função de Governo, Categoria 
Econômica e Natureza da Despesa 

As tabelas a seguir apresentam os valores orçados e executados por 
funções de governo, bem como por categoria econômica previstos no 
orçamento do município, contemplando, deste modo, um resumo do 
total da destinação dos recursos aplicados. 

Tabela 11 Aplicação de Recursos por Função de Governo       Em R$ 1,00 

Função de Governo Despesa 

Cód. Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga 

12 EDUCAÇÃO 7.571.769,04 7.367.905,89 7.345.585,78 7.254.842,41 

04 ADMINISTRAÇÃO 7.137.082,69 6.678.380,04 6.059.938,97 5.988.975,60 

10 SAÚDE 5.936.454,64 5.811.257,03 5.659.446,12 5.285.767,01 

15 URBANISMO 2.123.417,36 1.833.076,56 1.817.472,01 1.790.966,96 
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08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.333.600,00 1.163.343,20 970.423,11 947.458,57 

20 AGRICULTURA 1.283.050,00 1.120.192,78 1.102.604,69 1.096.753,48 

01 LEGISLATIVA 1.027.000,00 989.447,88 975.859,22 975.859,22 

27 DESPORTO E LAZER 568.371,16 213.848,68 213.848,68 213.426,30 

18 GESTÃO AMBIENTAL 215.800,00 173.858,09 173.858,09 173.417,09 

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 120.102,00 112.061,46 112.061,46 109.804,65 

13 CULTURA 90.714,29 30.196,00 30.196,00 17.312,50 

02 JUDICIÁRIA 19.600,00 14.167,43 14.167,43 14.167,43 

17 SANEAMENTO 11.200,00 0,00 0,00 0,00 

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

99 
RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 27.462.161,18 
25.507.735,0

4 
24.475.461,5

6 
23.868.751,2

2 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALEXOD 

 

Tabela 12 Aplicação de Recursos por Grupo de Natureza da Despesa   Em 
R$ 1,00 

Grupo de Natureza da Despesa 
Despesa 

Orçada Empenhada Liquidada Paga 

Pessoal e Encargos Sociais  14.115.049,
34 

 13.748.619,
59 

 13.735.030,
93 

 13.526.147,7
6 

Juros e Encargos da Dívida  1.000,00  0,00  0,00  0,00 

Outras Despesas Correntes  9.981.669,1
5 

 8.824.002,7
6 

 8.677.977,5
0 

 8.604.650,33 

Investimentos  2.704.964,9
5 

 2.296.609,5
3 

 1.423.949,9
7 

 1.099.449,97 

Amortização da Dívida  639.477,74  638.503,16  638.503,16  638.503,16 

Reserva de Contingência  20.000,00  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 27.462.161,1
8 

 25.507.735,
04 

 24.475.461,
56 

 23.868.751,2
2 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALEXOD 

 

 

 

 

 

Tabela 13 Aplicação de Recursos por Modalidade de Aplicação   Em R$ 1,00 

Modalidade de Aplicação Despesa 

Cód. Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga 

90 Aplicações diretas 26.756.860,18 24.844.636,99 23.812.363,51 23.205.653,17 

71 
Transferências a consórcios 
públicos mediante contrato 
de rateio 

232.000,00 232.000,00 232.000,00 232.000,00 
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93 

Aplicação direta decorrente 
de operação de órgão, 
fundos e entidades 
integrantes dos orçamentos 
fisc 

293.301,00 293.301,00 293.301,00 293.301,00 

30 
Transferências a estados e 
ao distrito federal 

10.000,00 9.696,96 9.696,96 9.696,96 

95 

Aplicação direta à conta de 
recursos de que tratam os 
§§ 1o e 2o do art. 24 da lei 
complementar no 1 

500,00 0,00 0,00 0,00 

50 
Transferências a 
instituições privadas sem 
fins lucrativos 

149.500,00 128.100,09 128.100,09 128.100,09 

99 Reserva de contingência 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 27.462.161,18  25.507.735,04  24.475.461,56  23.868.751,22 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALEXOD 

 

4.3.2 Utilização dos recursos obtidos a título de compensação 
financeira pela exploração de petróleo e gás natural (Recursos 
de Royalties)  

O recebimento de recursos pelo município a título de compensação 
financeira pela exploração de petróleo e gás natural (recursos de 
royalties) possuem fontes específicas para controle do recebimento e 
aplicação. Nesse sentido, a tabela a seguir evidencia o recebimento e 
aplicação de tais recursos, no exercício, nas fontes “royalties do 
petróleo Lei nº 12.858/2013 (saúde e educação) ”; “royalties do 
petróleo recebidos da união” e “royalties do petróleo estadual” (Lei 
Estadual nº. 8.308/2006): 

Tabela 14 Aplicação Recursos Royalties (Função/Programa)     Em R$ 1,00 

Fonte Receita 

Despesa 

Programa Empenhada Liquidada Paga 

604 2.314.723,45 

04 - administração / 0002 - 
coordenação de ações executivas 

29.549,59 27.048,80 27.048,80 

04 - administração / 0003 - apoio 
admin da secretaria de 
administração 

323.886,99 323.886,99 308.750,98 

04 - administração / 0005 - 
controle e administração 
financeira do município 

233,45 233,45 233,45 

04 - administração / 0008 - 
cordenação das atividades do 
setor de obras 

251.391,41 251.391,41 251.249,91 

04 - administração / 0122 - 
contabilidade geral 

118.800,00 118.800,00 118.800,00 

08 - assistência social / 0034 - 
apoio admin da secretaria de 
ação social 

32.812,56 32.812,56 32.584,56 

08 - assistência social / 0046 - 
conselho tutelar 

2.894,37 2.894,37 2.894,37 

10 - saúde / 0023 - apoio 
administrativo da secretaria 

377.684,22 362.893,79 361.133,79 
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municipal de saúde 

12 - educação / 0015 - apoio 
administrativo da secretaria 
municipal de educação 

318.476,31 305.479,58 305.479,58 

12 - educação / 0019 - 
alimentação escolar 

70.155,60 70.155,60 70.155,60 

12 - educação / 0068 - transporte 
escolar municipal 

65.915,64 65.915,64 65.915,64 

13 - cultura / 0059 - apoio ao 
desenvolvimento turístico 

0,00 0,00 0,00 

15 - urbanismo / 0012 - 
coordenação das atividades do 
setor de urbanismo 

209.649,00 195.504,07 189.646,87 

18 - gestão ambiental / 0056 - 
apoio admin da secretaria de 
meio ambiente 

108,53 108,53 108,53 

20 - agricultura / 0113 - apoio 
admin a secretaria municipal de 
agricultura 

528.072,24 528.072,24 526.215,85 

27 - desporto e lazer / 0057 - 
apoio ao desenvolvimento 
esportivo e cultural 

2.182,76 2.182,76 2.182,76 

27 - desporto e lazer / 0058 - 
incentivo ao esporte amador 

54.492,85 54.492,85 54.492,85 

605 1.598.239,77 

04 - administração / 0003 - apoio 
admin da secretaria de 
administração 

24.238,75 24.238,75 24.238,75 

04 - administração / 0114 - 
prevensao  de calamidade publica 

5.422,93 5.422,93 5.422,93 

08 - assistência social / 0034 - 
apoio admin da secretaria de 
ação social 

22.962,00 22.962,00 22.962,00 

08 - assistência social / 0046 - 
conselho tutelar 

11.970,43 11.970,43 11.856,43 

10 - saúde / 0023 - apoio 
administrativo da secretaria 
municipal de saúde 

87.369,65 87.369,65 86.889,65 

12 - educação / 0015 - apoio 
admin da secretaria municipal de 
educação 

113.584,63 106.744,63 104.996,63 

12 - educação / 0019 - 
alimentação escolar 

52.679,54 52.679,54 52.679,54 

15 - urbanismo / 0012 - 
coordenação das atividades do 
setor de urbanismo 

178.534,23 178.534,23 178.534,23 

18 - gestão ambiental / 0056 - 

apoio admin da secretaria de 
meio ambiente 

1.671,00 1.671,00 1.671,00 

27 - desporto e lazer / 0058 - 
incentivo ao esporte amador 

7.157,50 7.157,50 7.157,50 

TOTAL 3.912.963,22  2.891.896,18 2.840.623,30 2.813.302,20 
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Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALEXOR, 
BALEXOD 

Verificou-se do balancete da despesa executada, que não há 
evidências da utilização de recursos de royalties para pagamento do 
quadro permanente de pessoal ou dívidas, conforme vedação contida 
no art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei 10.720/2017 (lei 
estadual). 

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 

4.3.2.1 Recursos recebidos a título de compensação financeira 
pela exploração de petróleo e gás natural apresentam 
discrepância na apuração do resultado financeiro por fonte de 
recursos 

Base normativa: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 

Observou-se do anexo ao balanço patrimonial (BALPAT) que a fonte 
de recursos 604 encerrou o exercício com déficit financeiro de R$ 
1.476,91, e a fonte 605 com superávit financeiro de R$ 297.012,54. 
Entretanto, ao efetuar-se a apuração do resultado financeiro dessas 
fontes utilizando-se as informações constantes no demonstrativos 
contábeis apura-se o seguinte: 

Tabela 15: Apuração saldo financeiro fontes 604           Em R$ 1,00 

Descrição Fonte 604 Fonte 605 

Saldo inicial – anexo do Balanço 
Patrimonial (a) 

496.536,56 808.459,21 

Receita – conforme tabela 14 (b) 2.314.723,45 1.598.239,77 

Despesa Empenhada – conforme tabela 
14 (c) 

2.386.305,52 505.590,66 

Resultado financeiro apurado (d= a + b – 
c) 

424.954,49 1.901.108,32 

Resultado Financeiro evidenciado no 
BALPAT 

- 1.476,91 297.012,54 

Saldo em conta bancária no TVDISP 74.119,04 306.378,54 

Fonte: Processo TC 04386/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017  

Verifica-se que o resultado financeiro das fontes 604 e 605, 
evidenciado no anexo ao balanço patrimonial, é incompatível com o 
apurado por esta Corte de Contas. 

Salienta-se que no termo de disponibilidade financeira (TVDISP) as 
contas bancárias pertinentes à fonte 604 apresentam saldo total de 
R$ 74.119,04. A fonte 605 apresenta, em suas contas bancárias, 
saldo total de R$ 291.246,27. 

Diante do exposto, fica caracterizada a incompatibilidade no resultado 
financeiro (déficit/superávit), entre o evidenciado no Balanço 
Patrimonial e o apurado a partir do saldo inicial, e portanto, sugere-se 
citar o prefeito para apresentar suas alegações de defesa, 
acompanhadas de documentos probantes. 

Ressalta-se que os recursos de royalties aplicados com desvio de 
finalidade são passíveis de devolução à conta e, para tanto, é 
necessária a utilização de recursos próprios. 

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, 
compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, 
bem como os recebimentos e pagamentos de natureza 
extraorçamentários, que, somados ao saldo do exercício anterior, 
resultará no saldo para o exercício seguinte. 
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Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro. 

Tabela 16 Balanço Financeiro (consolidado)                                                  
Em R$ 1,00 

Saldo em espécie do exercício anterior 5.635.984,88 

Receitas orçamentárias 26.520.217,72 

Transferências financeiras recebidas 10.667.786,42 

Recebimentos extraorçamentários 4.941.806,55 

Despesas orçamentárias 25.507.735,04 

Transferências financeiras concedidas 10.667.786,42 

Pagamentos extraorçamentários 6.111.279,10 

Saldo em espécie para o exercício seguinte 5.478.995,01 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALFIN 

Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades 
apresentado nos termos de verificação. 

Tabela 17 Disponibilidades                                                  Em R$ 1,00 

Unidades gestoras Saldo 

Câmara Municipal de Alto Rio Novo 13.588,66 

Fundo Municipal de Manut e Desenv do Ensino Fund e de Valorização 
do Magistério 

225.530,21 

Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo 1.983.928,53 

Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo 3.255.947,61 

Total (TVDISP por UG) 5.478.995,01 

Total (TVDISP Consolidado)  5.478.995,01 

Divergência 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - TVDISP 

6. EXECUÇÃO PATRIMONIAL 

As alterações quantitativas, decorrentes de transações que 
aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações 
nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou 
diminutivos no patrimônio líquido. 

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um 
resultado patrimonial superavitário no valor de R$ 3.003.289,25. 
Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas 
refletiu positivamente no patrimônio do município.  

Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as variações 
quantitativas ocorridas no patrimônio: 

Tabela 18 Síntese da DVP (consolidado)                              Em R$ 1,00 

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) 47.626.061,81 

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) 44.622.772,56 

Resultado Patrimonial do período 3.003.289,25 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMVAP 

A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada 
por meio do Balanço Patrimonial. 

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação 
patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do 
patrimônio público, além das contas de compensação. 
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Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial do município, 
no encerramento do exercício em análise: 

Tabela 19 Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)             Em R$ 1,00 

Especificação 2018 2017 

Ativo circulante 12.763.148,15 11.944.961,88 

Ativo não circulante 29.058.307,40 27.291.072,27 

Passivo circulante 2.601.709,62 2.497.791,42 

Passivo não circulante 13.178.077,45 13.699.863,50 

Patrimônio líquido 26.041.668,48 23.038.379,23 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALPAT 

Demonstra-se, a seguir, o resultado financeiro apurado no “Quadro de 
Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei 4.320/1964” do 
Balanço Patrimonial e no Demonstrativo do Superávit/Déficit 
Financeiro (Fonte de Recursos): 

Tabela 20 Resultado financeiro                                                   Em R$ 1,00 

Especificação 2018 2017 

Ativo Financeiro (a) 6.941.938,63 7.096.005,05 

Passivo Financeiro (b) 2.373.922,59 4.454.781,14 

Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c) = 
(a) – (b)  

4.568.016,04 2.641.223,91 

Recursos Ordinários 1.553.501,63 3.033.733,33 

Recursos Vinculados 3.014.514,41 - 392.509,42 

Resultado Financeiro por Fonte de Recursos (d) 4.568.016,04 2.641.223,91 

Divergência (c) – (d) 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALPAT 

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o 
ativo financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no 
exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, desde que 
observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do art. 
43, da Lei 4.320/1964. 

Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a pagar, 
processados e não processados, evidenciada no Demonstrativo dos 
Restos a Pagar, foi a seguinte: 

 

 

Tabela 21 Movimentação dos restos a pagar                               Em R$ 1,00 

Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(a Liquidar) 

Não 
Processados 

(em 
Liquidação) 

Processados Total Geral 

Saldo do Exercício 
Anterior 

2.406.283,53 0,00 970.111,11 3.376.394,64 

Inscrições 1.032.273,48 0,00 607.377,18 1.639.650,66 

Pagamentos 1.591.128,36 0,00 920.823,84 2.511.952,20 

Cancelamentos 588.677,19 0,00 3.000,00 591.677,19 

Outras baixas 666,84 0,00 0,00 666,84 

Saldo do Exercício 
Atual 

1.258.084,62 0,00 653.664,45 1.911.749,07 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – DEMRAP 

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 
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6.1 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS 
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL É INCONSISTENTE 
EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 
4.320/64. 

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital 
BALPAT), verificou-se incompatibilidade no resultado financeiro das 
fontes de recursos evidenciados, conforme se demonstra: 

Tabela 22 Fontes de recursos – Anexo Balanço Patrimonial x Disp. Líq Caixa    
Em R$ 1,00 

Fonte de Recurso Res. Financeiro 
R$ 

Disp. Líq. Caixa 
R$ 

000 – Recursos ordinários 1.553.501,63 47.263,68 

101 - MDE - 34.450,75 10.265,84 

102 – FUNDEB 40% 21.189,51 41.976,04 

103 – FUNDEB 60% 83.933,29 72.252,81 

201 – Saúde recursos próprios 110.736,04 50.664,37 

203 – Rescursos do SUS 1.540.111,60 1.576.883,72 

Fonte: Processo TC 04386/2018-1 - Prestação de Contas Anual/2017 

O resultado acima é inconsistente com o apurado por este TCEES, 
por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 29 deste relatório, tendo como 
base o Termo de Verificação de Disponibilidades, Relação de Restos 
a Pagar e Demonstração da Dívida Flutuante. Embora o conceito 
utilizado na elaboração do Anexo 5 difira do utilizado na apuração do 
resultado financeiro, foi possível identificar a incoerência. 

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei 
Complementar 101/00, os recursos legalmente vinculados à finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de 
sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que 
ocorrer o ingresso. 

Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para que 
apresente as justificativas e/ou documentos que esclareçam este 
indicativo de irregularidade. 

7. GESTÃO FISCAL 

7.1 DESPESAS COM PESSOAL  

Base Normativa: Art. 20, inciso III, alínea “b”, art. 19, III, e art. 22, 
parágrafo único da Lei Complementar 101/2000. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, disciplinou, em seus arts. 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. 

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, 
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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 Ajustada do município, no exercício de 2018, que, 
conforme planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 
24.971.041,18. 

Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação 
de contas, que as despesas com pessoal executadas pelo Poder 
Executivo atingiram 46,75% da receita corrente líquida ajustada, 
conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na 
tabela a seguir: 

Tabela 23 Despesas com pessoal – Poder Executivo              Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada 24.971.041,18 

Despesa Total com Pessoal – DTP 11.672.810,51 

% Apurado (DTP / RCL Ajustada) 46,75 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Conforme a tabela anterior, observa-se o cumprimento do limite de 
pessoal do Poder Executivo em análise. 

No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo, constatou-se que essas 
despesas atingiram 50,04% em relação à receita corrente líquida 
ajustada, conforme evidenciado resumidamente na tabela a seguir: 

Tabela 24 Despesas com pessoal – Consolidado                Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada 24.971.041,18 

Despesa Total com Pessoal – DTP 12.495.945,86 

% Apurado (DTP / RCL Ajustada) 50,04 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Conforme a tabela anterior, observa-se o cumprimento do limite de 
pessoal consolidado. 

7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO  

Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e art. 
3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. 

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Resolução 
40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para 
fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, 
apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da 
administração direta e entre estes e as entidades da administração 
indireta), assumidas: a) pela realização de operações de crédito com 
a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 
12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de operações 
de crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios 
ou tratados, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses; 
c) com os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 
e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem 
sido incluídos; e, d) pela realização de operações de crédito de prazo 
inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no 
orçamento. 
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A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o montante da 
dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros 
(disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros). 

No uso de suas competências constitucionais (art. 52 da CF/88), o 
Senado Federal editou a Resolução 40/2001, disciplinado que a 
dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder a 1,2 
vezes a receita corrente líquida. 

Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da prestação de 
contas anual do município, ao final do exercício em análise, a dívida 
consolidada líquida representou 25,75% da receita corrente líquida, 
conforme se demonstra na tabela a seguir: 

Tabela 25 Dívida Consolidada Líquida                                         Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Dívida consolidada 11.255.308,19 

Deduções 4.825.330,56 

Dívida consolidada líquida 6.429.977,63 

Receita Corrente Líquida - RCL 24.971.041,18 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 25,75 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Portanto, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto 
(120% da receita corrente líquida), estando em acordo com a 
legislação supramencionada. 

7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS  

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 
4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado 
Federal nº 43/2001; e art. 167, III da Constituição Da República /1988; 
Art. 55, inciso I, alínea "c"; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 
101/2000. 

Segundo o inciso III, do art. 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
operações de crédito são compromissos financeiros assumidos em 
razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, 
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento 
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de 
derivativos financeiros. 

As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, 
por sua vez, são definidas pela LRF como operações de crédito 
destinadas a atender insuficiência de caixa durante o exercício 
financeiro. 

A Constituição da República outorgou a competência ao Senado 
Federal para dispor sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito externo e interno dos municípios, de suas 
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público 
Federal (art. 52). 

O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os 
limites para a contratação das operações de crédito pelos municípios, 
inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de 
autorização, conforme art. 7°. 

Para os municípios, restou definido que as operações de crédito 
interno e externo devem limitar-se a: 
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 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o 
montante global das operações realizadas em um exercício 
financeiro; 

 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente 
líquida para o comprometimento anual com amortizações, juros e 
demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores 
a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar. 

Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu 
como limite para o saldo global das garantias concedidas pelos 
municípios, o máximo de 22% (vinte e dois por cento) da receita 
corrente líquida, conforme art. 9º da Resolução 43/2001. Como 
exceção, permitiu que esse montante poderá ser elevado para 32% 
(trinta e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que, 
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor: 

 Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar do mês da análise, quaisquer garantias 
anteriormente prestadas; 

 Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida, definido na 
Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal; 

 Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na 
Lei Complementar nº 101, de 2000; 

 Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a 
União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997. 

Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas 
Orçamentárias (ARO), o Senado Federal definiu, conforme art. 10 da 
Resolução 43/2001, que o saldo devedor dessas operações não 
poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% 
(sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as 
disposições contidas nos arts. 14 e 15 daquela resolução. 

Apresenta-se, nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações 
contábeis que integram a prestação de contas, os montantes e limites 
de operações de crédito contratadas pelo município, apurados ao final 
do exercício em análise: 

Tabela 26 Operações de Crédito (Limite 16% RCL)               Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida – RCL 24.971.041,18 

Montante global das operações de crédito 0,00 

% do montante global das operações de crédito sobre a RCL 0,00 

Amortização, juros e demais encargos da dívida 0,00 

% do comprometimento anual com amortização, juros e 
encargos da dívida sobre a RCL 

0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Tabela 27 Garantias Concedidas (Limite 22% RCL)                      Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida – RCL 24.971.041,18 

Montante global das garantias concedidas 0,00 
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% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Tabela 28 Operações de Crédito – ARO (Limite 7% RCL)            Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente líquida – RCL 24.971.041,18 

Montante global das operações de crédito por ARO 0,00 

% do montante global das operações de crédito por ARO sobre 
a RCL 

0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram 
extrapolados, no exercício, os limites de contratação de operação de 
créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% 
Receita Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, 
bem como não houve concessão de garantias ou recebimento de 
contragarantias. 

7.4 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS 
RESTOS A PAGAR 

O passivo financeiro das entidades públicas é composto de valores 
devidos cujo pagamento independe de autorização orçamentária, uma 
vez que a obrigação já passou pelo orçamento – restos a pagar – ou 
não está atrelado ao orçamento, como as consignações e depósitos de 
terceiros. 

Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas pelo ente 
público, mas não pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classifica os 
restos a pagar da seguinte forma, em seu art. 36: 

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas 
empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro 
distinguindo-se as processadas das não processadas. 

Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço foi prestado 
ou o material adquirido foi entregue pelo fornecedor contratado, 
estando a despesa liquidada e em condições legais para o pagamento. 

Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi 
legalmente emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue, 
ou o serviço correspondente ainda não foi prestado pelo fornecedor, 
estando, portanto, pendente de regular liquidação e pagamento. 

A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os 
restos a pagar processados e não processados: 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

São considerados processados os Restos a Pagar 
referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos 
para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi 
verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem 
ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de 
bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a 
Administração não poderá deixar de cumprir com a 
obrigação de pagar.  

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

São considerados não processados os empenhos de 
contrato e convênios que se encontram em plena 
execução, não existindo o direito líquido e certo do 
credor. Dessa forma, no encerramento do exercício a 
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despesa orçamentária que se encontrar empenhada, 
mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar 
não processados. 

Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se origina os 
restos a pagar, a LRF estabelece expressamente a necessidade de 
vinculação dos recursos à finalidade específica, conforme parágrafo 
único do art. 8º da Lei Complementar 101/2000: 

Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a 
finalidade específica serão utilizados exclusivamente 
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que 
em exercício diverso daquele em que ocorrer o 
ingresso. 

Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da 
Secretaria do Tesouro Nacional, o Demonstrativo da Disponibilidade de 
Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo 5), que tem como propósito dar 
transparência ao montante disponível para fins da inscrição em Restos 
a Pagar de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de 
caixa líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF). 

O demonstrativo também possibilita a verificação do cumprimento do 
art. 42 da LRF, de forma que no último ano de mandato da gestão 
administrativo-financeira de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei 
haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações de 
despesa contraídas. 

Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares 
anteriormente mencionados, e ainda, considerando-se as informações 
encaminhadas pelo responsável em sua prestação de contas, verificou-
se que as informações pertinentes ao Anexo 5 do Relatório de Gestão 
Fiscal do Poder Executivo (2º semestre ou 3º quadrimestre de 2018) 
são as que seguem: 

Tabela 29 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar                     
R$ 1,00 

Identificação 
dos 
recursos 

Disponibilidade 
de caixa bruta 
(a) 

Obrigações financeiras 

Insuficiência 
financeira 
verificada 
no 
Consórcio 
Público 
(f) 

Dispon. 
caixa 
líquida 
(antes da 
inscrição 
em RP não 
processado 
do exerc). 
(g) = (a – (b 
+ c + d + e) - 
f) 

RP e não 
liquidados 
do exercício 
(h) 

Dispon. de 
caixa líquida 
(após a 
inscrição em 
RP não 
processados 
do exercício) 
(i) = (g - h) 

RP liquidados e não 
pagos  RP e não 

liquidados 
de 
exercícios 
anteriores 
(d) 

Demais 
obrig. 
financ. 
(e) 

De 
exercícios 
anteriores 
(b) 

Do 
exercício 
(c) 

Saúde - 
Recursos 
próprios 

100.739,74 0,00 26.096,97 0,00 1.355,00 0,00 73.287,77 22.623,40 50.664,37 

Saúde - 
Recursos 
SUS 

1.949.335,38 0,00 345.342,14 0,00 0,00 0,00 1.603.993,24 27.109,52 1.576.883,72 

Saúde - 
Outros 
recursos 

114.819,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.819,54 174.575,12 - 59.755,58 

Educação - 
Recursos 
próprios - 
MDE 

33.916,54 0,00 22.410,70 0,00 0,00 0,00 11.505,84 1.240,00 10.265,84 

Educação – 
FUNDEB 
60% 

114.710,03 0,00 42.457,22 0,00 0,00 0,00 72.252,81 0,00 72.252,81 

Educação – 
FUNDEB 
40% 

61.261,99 0,00 19.285,95 0,00 0,00 0,00 41.976,04 0,00 41.976,04 

Educação - 
Recursos 
programas 
federais 

67.974,41 0,00 4.841,50 0,00 0,00 0,00 63.132,91 1.243,38 61.889,53 

Educação - 
Outros 
recursos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demais 
vinculados 

2.346.098,64 25.945,54 42.306,90 225.811,14 0,00 0,00 2.052.035,06 837.653,61 1.214.381,45 

Não 
vinculados 

690.138,74 21.008,57 103.968,96 0,00 462.781,52 0,00 102.379,69 55.116,01 47.263,68 

Total 5.478.995,01 46.954,11 606.710,34 225.811,14 464.136,52 0,00 4.135.382,90 1.119.561,04 3.015.821,86 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – TVDISP, 
DEMRAP 
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7.4.1 Inscrição de restos a pagar não processados sem 
disponibilidade financeira suficiente (art. 55 da LRF) 

A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor sobre o 
Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em seu art. 55, III, b, 3, que a 
inscrição de restos a pagar não processados deve se limitar ao saldo 
da disponibilidade de caixa. 

Art. 55. O relatório conterá: 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite 
do saldo da disponibilidade de caixa; 

Verifica-se da tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que não foi observado 
o limite de inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder 
Executivo. 

Tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da LRF, na fonte de 
recurso Saúde routros recursos, no valor de R$ 174.575,12, propõe-se 
citar o responsável para apresentar justificativas e documentos 
pertinentes. 

7.5 RENÚNCIA DE RECEITA 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de 
receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, 
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a 
pelo menos uma das seguintes condições: 

 Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada 
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e 
de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

 Estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente 
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição. 

O art. 4º da LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve 
conter, dentre outros demonstrativos, o da estimativa e compensação 
da renúncia de receita e o da margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado. 

Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da renúncia de 
receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos 
para a concessão ou ampliação dos benefícios de natureza tributária. 

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual do município, aprovadas para o exercício sob 
análise, constata-se a inexistência de previsão para beneficiar 
instituições com renúncia de receita. 

8. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO 

8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e 
Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, da Constituição da República/1988 (alterado pela 
Emenda Constitucional 53/2006). 
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Por determinação da Constituição da República, os municípios devem 
aplicar, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. E 
devem destinar não menos do que 60% dos recursos provenientes do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação para o pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. 

Avaliou-se, com base na documentação que integra a PCA, que o 
município aplicou 26,15% da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, conforme planilha de apuração, 
APÊNDICE C, resumidamente demonstrado na tabela a seguir: 

Tabela 30 Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino  Em R$ 
1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 978.338,57 

Receitas provenientes de transferências 14.499.645,08 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento 
do ensino 

15.477.983,65 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 4.047.242,35 

% de aplicação 26,15 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino.. 

Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais 
do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, 
com base na documentação que integra a prestação de contas anual, 
que o município destinou 65,25% das receitas provenientes do 
Fundeb, conforme demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE 
C, apresentado resumidamente na tabela a seguir: 

Tabela 31 Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério   Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 4.078.910,66 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do 
magistério 

2.661.472,48 

% de aplicação 65,25 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação de 60% do 
FUNDEB com Magistério. 

8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE  

Base Normativa: Art. 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição da Pública/1988 (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29/2000). 

A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou art. ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos 
mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde, estabelecendo a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos 
entes da federação, de recursos provenientes de impostos e 
transferências, em ações e serviços públicos de saúde. 
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Definiu, no § 3º no art. 198 da CF/88, que lei complementar 
estabeleceria: 

 Os percentuais mínimos das receitas de impostos e transferências a 
serem aplicados, anualmente, pela União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

 Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 
destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 
Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 
progressiva redução das disparidades regionais;  

 As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; e 

 As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. 

Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar 141, 
regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição da República, 
estabelecendo os valores mínimos a serem aplicados anualmente 
pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde; os critérios 
de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três 
esferas de governo; e a transparência, visibilidade, fiscalização, 
avaliação e controle da aplicação dos recursos destinados à saúde. 

Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo 
art. 7º, que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente 
em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por 
cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 
recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e 
o § 3º do art. 159, todos da Constituição da República.  

Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de 
contas anual, que o município, no exercício em análise, aplicou 
21,35% da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de 
saúde, conforme demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE D 
deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir: 

Tabela 32 Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde    
Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 978.338,57 

Receitas provenientes de transferências 14.499.645,08 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos 
de saúde 

15.477.983,65 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde 3.304.150,03 

% de aplicação 21,35% 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Portanto, verifica-se que o município cumpriu o limite mínimo 
constitucional previsto para aplicação de recursos em ações e 
serviços públicos de saúde. 

8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) e atribuiu aos Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social a competência fiscalizatória 
sobre esses recursos. 
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Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados 
compostos por, no mínimo, nove membros, sendo: 

 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais 
pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão 
educacional equivalente; 

 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; 

 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 

 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 
escolas básicas públicas; 

 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica 
pública; 

 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 
sendo um deles indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 

O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) resumiu as funções dos Conselhos de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundeb, conforme segue: 

A escolha dos representantes dos professores, 
diretores, pais de alunos e servidores das escolas deve 
ser realizada pelos grupos organizados ou 
organizações de classe que representam esses 
segmentos e comunicada ao chefe do Poder Executivo 
para que este, por ato oficial, os nomeie para o 
exercício das funções de conselheiros. 

A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao 
trabalho das tradicionais instâncias de controle e 
fiscalização da gestão pública. Entretanto, o conselho 
do FUNDEB não é uma nova instância de controle, 
mas sim de representação social, não devendo, 
portanto, ser confundido com o controle interno 
(executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o 
controle externo, a cargo do Tribunal de Contas, na 
qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a 
quem compete a apreciação das contas do Poder 
Executivo. 

O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB 
representa a atuação da sociedade, que pode apontar 
falhas ou irregularidades eventualmente cometidas, 
para que as autoridades constituídas, no uso de suas 
prerrogativas legais, adotem as providências que cada 
caso venha a exigir. 

Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão: 

Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência 
e a aplicação dos recursos do FUNDEB; 

Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária 
anual, no âmbito de suas respectivas esferas 
governamentais de atuação; 

Supervisionar a realização do censo escolar anual; 

Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem 
apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O 
parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo 
respectivo em até 30 dias antes do vencimento do 
prazo para apresentação da prestação de contas ao 
Tribunal; e 

acompanhar e controlar a execução dos recursos 
federais transferidos à conta do Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de 
Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 
Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros 
contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos 
recursos repassados, responsabilizando-se pelo 
recebimento e análise da prestação de contas desses 
programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo 
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sintético anual da execução físico-financeira, 
acompanhado de parecer conclusivo, e notificar o 
órgão executor dos programas e o FNDE quando 
houver ocorrência de eventuais irregularidades na 
utilização dos recursos. 

Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundeb, que integra a prestação de contas anual 
do município, emitido sobre a prestação de contas relativa ao 
exercício em análise, e constatou-se que o colegiado concluiu pela 
aprovação das contas. 

8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE 

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 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 art. 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. 

A Instrução Normativa TC 43/2017 disciplinou a obrigatoriedade de 
envio do Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de 
contas dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de 
saúde, na forma dos arts. 34 a 37 da Lei Complementar Federal 
141/2012. 

Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do 
Conselho Municipal de Saúde, emitido sobre a prestação de contas 
relativa ao exercício em análise, e constatou-se que o colegiado 
concluiu pela aprovação das contas. 

9. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO  

Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da 
República/1988. 

A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os municípios, 
no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado. 
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Em seu art. 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, 
estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para despesas 
totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha 
de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores. 

Com base na documentação que integra a prestação de contas, 
apuraram-se os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder 
Legislativo, a título de duodécimo (planilha detalhada APÊNDICE E 
deste relatório), no decorrer do exercício em análise, conforme 
demonstrado sinteticamente na tabela a seguir: 

Tabela 33 Transferências para o Poder Legislativo                    Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receitas tributárias e transferências de impostos - Ex. Anterior 14.134.969,05 

% Máximo de gasto do Legislativo - conforme dados 
populacionais 

7,00 

Limite máximo permitido para transferência 989.447,83 

Valor efetivamente transferido 989.447,88 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 

Portanto, verifica-se que o Poder Executivo transferiu recursos ao 
Poder Legislativo acima do limite permitido. 

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

A Constituição Federal, em seu art. 74, determina que deverá ser 
mantido pelos Poderes sistemas de controle interno, estabelecendo 
conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme 
exposto abaixo: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais 
e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua 
missão institucional. 

No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os responsáveis pelo 
controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária”.  

Por meio da Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013, 
esta Corte de Contas dispôs sobre a criação, implantação, 
manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da 
Administração Pública, aprovando também o “Guia de orientação 
para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração 
Pública”, e estabelecendo prazos para que os jurisdicionados 
atendessem aos comandos regulamentadores. 

Consta da Instrução Normativa TC 43/2017 previsão para 
encaminhamento, pelo prefeito, da seguinte documentação correlata:  
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- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para 
implantação do Sistema de Controle Interno (Art. 3º, § 3º, da 
Resolução TC nº 227/2011); 

- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema 
de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os 
elementos previstos no Anexo II, Tabela 5, desta Instrução Normativa. 
(Art. 76, § 3º da LC nº 621/2012 c/c art. 122, § 5º do RITCEES, 
aprovado pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c art. 4º da 
Resolução TC nº 227/2011); 

- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando ter tomado 
conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido 
pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o 
parágrafo único, do art. 4º, da Resolução TC nº 227/2011. 

A documentação estabelecida na Instrução Normativa TC 43/2017 foi 
encaminhada, nos termos previstos pela regulamentação, sendo que 
não foram apontados indicativos de irregularidades. 

11. MONITORAMENTO 

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram 
constatadas ações pertinentes ao exercício em análise. 

12. ANÁLISE DE CONFORMIDADE  

12.1 PONTOS DE CONTROLE DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos de controle 
predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados 
encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço 
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e 
Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a 
seguir. 

12.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço 
Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados 

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não 
processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve 
ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da 
despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário, conforme 
demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 34 Restos a Pagar não Processados 

Balanço Financeiro (a) 1.032.273,48  

Balanço Orçamentário (b) 1.032.273,48 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, 
BALORC 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os 
demonstrativos contábeis. 

12.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço 
Orçamentário em relação aos restos a pagar processados 

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 
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Entende-se que o valor da Inscrição de restos a pagar processados 
(exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao 
total da despesa liquidada subtraído o total da despesa paga 
informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na 
tabela abaixo: 

Tabela 35 Restos a Pagar Processados 

Balanço Financeiro (a) 606.710,34  

Balanço Orçamentário (b) 606.710,34 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, 
BALORC 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os 
demonstrativos contábeis. 

12.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de 
Contingência informada no Balanço Orçamentário 

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000;art. 5º 
da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001 

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se 
houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de 
Contingência”: 

Tabela 36 Execução de despesa na dotação Reserva de Contingência 

Balanço Orçamentário: Valores 

Despesas Empenhadas 0,00 

Despesas Liquidada 0,00 

Despesas Paga 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC 

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na 
dotação da Reserva de Contingência. 

12.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do 
RPPS informada no Balanço Orçamentário 

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001 

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se 
houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do 
RPPS”: 

Tabela 37 Execução de despesa na dotação Reserva do RPPS 

Balanço Orçamentário Valores 

Despesas Empenhadas 0,00 

Despesas Liquidada 0,00 

Despesas Paga 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC 
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Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na 
dotação da Reserva do RPPS. 

12.1.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço 
Orçamentário em relação à receita orçamentária 

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) 
informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da receita 
orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme 
demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 38 Total da Receita Orçamentária 

Balanço Financeiro (a) 26.520.217,72  

Balanço Orçamentário (b) 26.520.217,72 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, 
BALORC 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os 
demonstrativos contábeis. 

12.1.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço 
Orçamentário em relação à despesa orçamentária 

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) 
informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa 
orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme 
demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 39 Total da Despesa Orçamentária 

Balanço Financeiro (a) 25.507.735,04 

Balanço Orçamentário (b) 25.507.735,04 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, 
BALORC 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os 
demonstrativos contábeis. 

12.1.7 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço 
Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta 
Caixa e Equivalentes de Caixa 

Base Legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa 
(exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao 
informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), 
conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 40 Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) 

Balanço Financeiro (a) 5.635.984,88  
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Balanço Patrimonial (b) 5.635.984,88 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, 
BALPAT 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os 
demonstrativos contábeis. 

12.1.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço 
Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta 
Caixa e Equivalentes de Caixa 

Base Legal: arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa 
(exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao 
informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme 
demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 41 Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) 

Balanço Financeiro (a) 5.478.995,01  

Balanço Patrimonial (b) 5.478.995,01 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALFIN, 
BALPAT 

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os 
demonstrativos contábeis. 

12.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais 
e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial 

Base Legal: arts. 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964 

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

Tabela 42 Resultado Patrimonial 

Exercício atual 

DVP (a) 3.003.289,25 

Balanço Patrimonial (b) 3.003.289,25 

Divergência (a-b) 0,00 

Exercício anterior 

DVP (a) 3.235.837,18 

Balanço Patrimonial (b) 3.235.837,18 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALPAT, 
DEMVAP 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 4E867-84054-D44F0



                                                                                                                                                                          PARECER PRÉVIO TC-040/2021 
is/al 

 

  

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os 
demonstrativos contábeis. 

12.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos 
saldos credores 

Base Legal: arts. 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964 

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

Tabela 43 Comparativo dos saldos devedores e credores 

Saldos Devedores (a) = I + II 86.444.228,11 

Ativo (BALPAT) – I 41.821.455,55 

Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II 44.622.772,56 

Saldos Credores (b) = III – IV + V 86.444.228,11 

Passivo (BALPAT) – III 41.821.455,55 

Resultado Exercício (BALPAT) – IV 3.003.289,25 

Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V 47.626.061,81 

Divergência (c) = (a) - (b) 0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALPAT, 
DEMVAP 

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas 
dobradas. 

12.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação 
atualizada  

Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço 
Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária 
atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 44 Execução da Despesa Orçamentária  

Despesa Empenhada (a) 25.507.735,04  

Dotação Atualizada (b) 27.462.161,18 

Execução da despesa em relação à dotação (a-b) - 1.954.426,14 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC 

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da 
despesa em valores superiores à dotação atualizada. 

12.1.12 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à 
receita prevista atualizada  

Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor da dotação atualizada no Balanço 
Orçamentário deve ser igual ou menor que à receita prevista, 
conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 45 Planejamento Orçamentário 
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Dotação Atualizada – BALORC (a) 27.462.161,18 

Receita Prevista Atualizada – BALORC (b) 27.000.000,00 

Dotação a maior (a-b) 462.161,18 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC 

Tabela 46 Informações Complementares para análise 

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – BALORC (Previsão 
Atualizada) 

0,00 

Saldo de Superávit Financeiro – Exerc. Anterior – BALORC (Previsão 
Atualizada) 

0,00 

Saldo de Reabertura de Créditos Adicionais Exerc. Anterior – BALORC 
(Previsão Atualizada) 

0,00 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Superávit Financeiro 
Exerc. Anterior) - DEMCAD 

0,00 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Reabertura de Créditos 
Adicionais) - DEMCAD 

0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALORC, 
DEMCAD 

12.1.13 Análise da despesa executada em relação à receita 
realizada  

Base Legal: arts. 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964 

Entende-se que o valor total da receita realizada no Balanço 
Orçamentário deve ser maior ou igual à despesa executada, 
conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 47 Execução da Despesa Orçamentária 

Despesas Empenhadas (a) 25.507.735,04  

Receitas Realizadas (b) 26.520.217,72 

Execução a maior (a-b) - 1.012.482,68 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 - BALORC 

Tabela 48 Informações Complementares para análise 

Saldo de Superávit Financeiro – Exerc. Anterior – BALORC (Receitas 
Realizadas) 

0,00 

Saldo de Reabertura de Créditos Adicionais Exerc. Anterior – 
BALORC (Receitas Realizadas) 

0,00 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Superávit 
Financeiro Exerc. Anterior) - DEMCAD 

0,00 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Reabertura de 
Créditos Adicionais) - DEMCAD 

0,00 

Fonte: Processo TC 08655/2019-1 - Prestação de Contas Anual/2018 – BALORC, 
DEMCAD 

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da 
despesa em valores superiores à receita realizada. 
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13. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) e 
do relatório resumido da execução orçamentária (RREO) 

Consta da Lei Complementar 101/00: 

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da 
Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério 
Público, será publicado até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre e composto de: [...] 

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido 
pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 
20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: [...] § 2o 
O relatório será publicado até trinta dias após o 
encerramento do período a que corresponder, com 
amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. 

De acordo com a prestação de contas constante no sistema LRFWeb, 
os RGF e os RREO foram publicados, conforme determinado na 
legislação supramencionada. 

14. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS 

Base Legal: Lei Municipal 736/2012; arts. 37, incisos X e XI, 29, inciso 
V, e 39, § 4º da Constituição da República. 

A Lei Municipal 736/2012 fixou os subsídios do Prefeito e do Vice-
Prefeito em R$ 8.500,00 e R$ 4.200,00, respectivamente.  

Da análise das fichas financeiras do Prefeito e do Vice-
Prefeito,referentes ao exercício de 2018, verifica-se que o Prefeito 
percebeu R$ 8.500,00 mensais a título de subsídio; e o Vice-Prefeito 
R$ 4.200,00. 

Diante do exposto, constata-se que as despesas com a remuneração 
desses Agentes Políticos, durante o exercício, estão em 
conformidade com o mandamento legal. 

15. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A prestação de contas anual, ora analisada, refletiu a atuação do 
prefeito municipal responsável pelo governo no exercício de 2018, 
chefe do Poder Executivo municipal, no exercício das funções 
políticas de planejamento, organização, direção e controle das 
políticas públicas do município. 

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a 
análise consignada neste Relatório Técnico teve por base as 
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis 
encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa 
TC 43/2017. 

Em decorrência, apresentam-se os achados que resultam na opinião 
pela citação do responsável, com base no art. 63, inciso I, da Lei 
Complementar 621/2012: 

 

 

 

 

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

 

4.1.1 Abertura de créditos 
adicionais suplementares sem 
fonte de recurso 

Luiz Americo Borel CITAÇÃO 
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4.3.2.1 Recursos recebidos a 
título de compensação financeira 
pela exploração de petróleo e 
gás natural apresentam 
discrepância na apuração do 
resultado financeiro por fonte de 
recursos 

 

 

6.1 Resultado financeiro das 
fontes de recursos evidenciado 
no balanço patrimonial é 
inconsistente em relação aos 
demais demonstrativos 
contábeis 

 

 

7.4.1 Inscrição de restos a pagar 
não processados sem 
disponibilidade financeira 
suficiente (art. 55 da LRF) 

 

 

 

Passo então a apreciação das irregularidades apontadas. 

2.1.1. – DAS IRREGULARIDADES 

Quanto às irregularidades constantes nos itens 4.1.1 e 7.4.1 do  RT 0790/2019-4, 

ratifico integralmente o posicionamento da área técnica, acolhido pelo Ministério 

Público de Contas (Pareceres MPC 03514/2020-7) tomando-o como razão de 

decidir para afastar as irregularidades, nos termos da análise relatada na 

Instrução Técnica Conclusiva 0789/2020-5, como reproduzido a seguir: 

2.1 Abertura de créditos adicionais suplementares sem fonte de recurso 
(ITEM 4.1.1 RT 790/2019-4) 

Conforme o item 4.1.1, RT 790/2019-4 abaixo transcrito: 

 

Conforme tabela 04 anterior, constatou-se abertura de créditos 
adicionais proveniente de excesso de arrecadação e por 
superávit do exercício anterior, respectivamente nas fontes 101, 
102, 103, 201 e 402, sem que houvesse saldo suficiente para 
tanto, inobservando o art. 43 da Lei Complementar 4.320/64. 
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Desta forma, sugere-se citar o responsável para que apresente 
as justificativas que entender necessárias, acompanhada de 
documentação probatória. 

JUSTIFICATIVA: Conforme a Defesa Justificativa 18/2020: 

Conforme tabela 04 constatou-se à abertura de créditos 
adicionais pela fonte de recurso de excesso de arrecadação no 
valor de R$ 462.161,18 (quatrocentos e sessenta e dois mil, 
cento e sessenta e um real, dezoito centavos), no entanto ficou 
evidenciado no Balanço Patrimonial consolidado de 2018 uma 
insuficiência de arrecadação no valor de R$ 435.762,35 
(quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois 
reais, trinta e cinco centavos), contrariando o disposto no art. 40 
a 43 da Lei 4.320/64, in verbis. 

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações 
de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

I - suplementares, os destinados a reforço de 
dotação orçamentária; 

II - especiais, os destinados a despesas para as 
quais não haja dotação orçamentária específica; 

III - extraordinários, os destinados a despesas 
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 
comoção intestina ou calamidade pública. 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais 
serão autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo. 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e 
especiais depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer a despesa e será 
precedida de exposição justificativa. 

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste 
artigo, desde que não comprometidos: 

I - o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior; 

II - os provenientes de excesso de 
arrecadação; (grifo nosso) 

III - os resultantes de anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias ou de créditos 
adicionais, autorizados em Lei; (grifo nosso) 

IV - o produto de operações de credito 
autorizadas, em forma que juridicamente 
possibilite ao poder executivo realizá-las 

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a 
diferença positiva entre o ativo financeiro e o 
passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os 
saldos dos créditos adicionais transferidos e as 
operações de credito a eles vinculadas. 

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, 
para os fins deste artigo, o saldo positivo das 
diferenças acumuladas mês a mês entre a 
arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do 
exercício. 

§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, 
provenientes de excesso de arrecadação, 
deduzir-se-á a importância dos créditos 
extraordinários abertos no exercício. 

A abertura de um crédito adicional é formalizada por um Decreto 
do Executivo, porém, depende de prévia autorização legislativa 
(Lei Federal nº 4.320/64, art. 42). No caso de créditos 
suplementares, a CF/88, no parágrafo 8° do art. 165, permite que 
esta autorização possa constar da própria lei orçamentária. Com 
fulcro nesta permissão constitucional, as leis orçamentárias do 
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município trazem expressamente a autorização para abertura de 
créditos suplementares sob certas condições e limites, e os 
decretos municipais que estabelecem as normas para a 
programação e execução orçamentária e financeira para o 
corrente exercício, determinam os procedimentos 
complementares. 

Por se tratar de aumento de despesa do orçamento corrente, 
cada solicitação de crédito adicional deve ser acompanhada da 
fonte de recursos. 

Consideram-se fontes hábeis de recursos: 

 O superávit financeiro (apurado no balanço patrimonial 
do exercício anterior); 

 O excesso de arrecadação; 

 Os recursos provenientes da anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias ou de outros créditos adicionais; 

 O produto de operações de crédito autorizadas em lei. 

Vale lembrar que não são permitidas as concessões de créditos 
adicionais ilimitados, sendo necessário, portanto, que a 
concessão sempre expresse seu valor, que não poderá ser 
superior à fonte de recurso hábil. 

Cabe registrar, que os créditos adicionais abertos em 2018 por 
excesso de arrecadação deu-se com base em Leis específicas 
provenientes a créditos especiais, nos termos do Parecer 
Consulta TCEES N.º 28/2004 que regulamenta a utilização de 
recursos de convênios, como segue: 

Portanto, vê-se que os créditos provenientes de 
recursos de convênios por sua natureza também 
devem ser considerados como fonte distinta de 
recursos para abertura de créditos adicionais, o 
que está reconhecidamente expresso pelas 
tentativas de evolução legislativa. Mas conforme 
já afirmamos inicialmente, enquanto ainda 
omisso o ordenamento, é possível acorrer-se ao 
mandamento constitucional, que aponta a 
possibilidade de abertura de crédito suplementar 
ou especial quando houver autorização legislativa 
e indicação dos recursos correspondentes. 

(...) 

Deste modo, considerando o ordenamento pátrio 
aplicável ao presente caso e a fundamentação 
exposta, e ainda tendo em vista a atual 
defasagem do texto da Lei Federal n.º 4.320/64, 
opinamos para, no mérito, responder pela 
possibilidade de utilização dos recursos de 
convênio como fonte para abertura de créditos 
suplementares ou especiais, observadas as 
condicionantes do inc. V do art. 167 da CR 
[autorização legislativa e indicação dos recursos 
correspondentes. 

Considerando a demonstração da tabela a seguir os Créditos 
Adicionais abertos por Leis específicas em 2018 com a fonte de 
Convênios (Excesso de Arrecadação): 

 

Observa-se que os créditos abertos pela Lei N. º 926 para 
Aquisição de Veículo VAN junto ao Ministério de 
Desenvolvimento Social – MDS e a Lei N. º 927 para Apoio 
Financeiro aos Municípios junto ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE que tiveram os recursos 
efetivados na sua totalidade para a finalidade específica no qual 
foram abertos, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 101/2000. 
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Entretanto, o crédito adicional aberto na Lei N. º 931 com objeto a 
Construção de Vestiário e Arquibancada não houve a efetivação 
de arrecadação no exercício no qual foram abertos, porém cabe 
ressaltar que uma das exigências para liberação financeira 
propostas pelos Ministérios é a previsão orçamentária para a 
liberação dos recursos na sua finalidade específica do convênio. 

Por outro de acordo com o Razão Integrado da Despesa prevista 
no período 08 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2019, 
não houveram movimentação orçamentária que comprovam que 
os recursos foram abertos, porém não utilizados conforme 
demonstrado a seguir:   

 

Cabe ressaltar que o parágrafo único do artigo 8º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal- LRF rege que “os recursos legalmente 
vinculados à finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda 
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”. 

Neste contexto, a abertura dos créditos adicionais por excesso de 
arrecadação originou-se para atender a determinados recursos 
de convênios, não podendo servir de parâmetro na apuração das 
demais fontes uma vez que os mesmos foram originados de Lei 
específica, conforme estabelecido pelo Parecer Consulta TCEES 
N. º 28/2004. 

Em anexo as legislações supracitadas de abertura de créditos 
adicionais por excesso de arrecadação de convênio. 

Solicitamos o afastamento da irregularidade do item exposto. 
[Sic] 

ANÁLISE: A defesa esclareceu que os créditos classificados como Excesso 
de Arrecadação, são, na verdade, oriundos de recursos de convênios, 
realizados com base no Parecer Consulta TC nº 28/2004. 

Peça 
Compl./2020 

 

DOCTO 

  

(R$)   

352 
Listagem de 
Arrecadações de Receitas 
01/01 a 31/12/2018 

Rec. Transf. Diretas do FNDE - FPM - 
Principal 

49.304,04 

 c/c: BB 26.309-5 – PMARN 

 - FNDE / AUXÍLIO FINANC. 

 A MUNICÍPIOS. 

Rec. Outras Transf. da União - 
Principal 

190.000,00 
 c/c: BB 26.356-7 – PMARN 

/FNAS - SIGTV BLPSB 

353 DECRETO  Nº 5497/2018 Recursos de Convênios 190.000,00 Fonte: 1301000 

354 DECRETO  Nº 5513/2018 Recursos de Convênios 49.304,04 Fonte: 1107000 

355 DECRETO  Nº 5532/2018 

Recursos de Convênios 222.857,14 Fonte: 1502000 

Anulação Dotação 9.285,71 Fonte: 1000000 

356 Lei municipal nº 931/2018 Autoriza abertura de crédito Especial 190.000,00 

Transferências de recursos 

do Ministério do Desenvolv. 

Social e Combate à Fome  

através do Programa de  
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m
provar o alegado, foram encaminhados documentos na forma das Peças 
Complementares 352 a 359/2020 (peças 54 a 61), contendo: 

 

Dessa forma, comprovou a defesa que os recursos advindos de Convênios 
para execução dos Créditos Especiais autorizados pelas Leis 926/2018 (R$ 
190.000,00) e 927/2018 (R$ 49.304,04), foram recebidos (Pç. Compl. 
352/2020), havendo, portanto, a fonte indicada. 

Quanto aos recursos advindos de Convênio (R$ 222.857,14) para execução 
dos Créditos Especiais autorizados pela Lei 931/2018 (R$ 232.142,85), 
esclareceu a defesa que não foram recebidos em 2018, e, portanto, o referido 
Crédito Especial não foi executado (Pç. Compl. 359/2020). 

Sendo assim, sugere-se acatar os argumentos e afastar este indicativo de 
irregularidade. 

[...] 

2.4 Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade 
financeira suficiente (art. 55 da LRF) (ITEM 7.4.1 RT 790/2019-4) 

Conforme o item 7.4.1, RT 790/2019-4 abaixo transcrito: 

A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor 
sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em seu art. 55, III, 
b, 3, que a inscrição de restos a pagar não processados deve se 
limitar ao saldo da disponibilidade de caixa. 

Art. 55. O relatório conterá: 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo 
da disponibilidade de caixa; 

Verifica-se da tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que não foi 
observado o limite de inscrição de restos a pagar não 
processados pelo Poder Executivo. 

Tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da LRF, na 
fonte de recurso Saúde outros recursos, no valor de R$ 
174.575,12, propõe-se citar o responsável para apresentar 
justificativas e documentos pertinentes. 

JUSTIFICATIVA: Conforme a Defesa Justificativa 18/2020: 

Compulsando as justificativas com base no Relatório Técnico 
00790/2019 o qual o município inscreveu em restos a pagar não 
processados sem disponibilidade financeira suficiente na fonte de 
Saúde Outros Recursos. De acordo com a disponibilidade bruta 
dispõe do valor de R$ 114.819,54 (cento e quatorze mil, 
oitocentos e dezenove reais, cinquenta e quatro reais), e a 
inscrição de restos a pagar no montante de R$ 174.575,12 (cento 
e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco mil, doze 
centavos), tendo um déficit apurado no valor de R$ 59.755,58 
(cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais, 
cinquenta e oito centavos). 

Proteção Social Básica de  

no valor de R$ 190.000,00 

357 Lei municipal nº 926/2020 Autoriza abertura de crédito Especial 232.142,85 

Recursos do Ministério da  

Cultura no valor de  

R$ 222.857,14 

358 
Listagem de Créditos 
Adicionais 

Créditos Especiais Autorizados 2018  462.161,18 

 Lei 926/2018 – R$ 
190.000,00, Lei 927/2018 – 
R$ 49.304,04 e Lei 
931/2018 – R$ 222.857,14 

359 
Razão integrado da 
despesa prevista 

Execução de convênio com o 
Ministério do Esporte 

232.142,85   
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No entanto, verifica-se que o valor de R$ 174.575,12 de restos a 
pagar apurado no demonstrativo não condiz com o que 
realmente passou empenhado na fonte da Saúde – Outros 
Recursos, tendo em vista que o valor empenhado em restos a 
pagar não processados em favor da Empresa União 
Eletromecânica Ltda., efetivou o montante de R$ 87.287,56, 
ocorrendo uma duplicidade na apuração da coluna de restos a 
pagar ((h) da tabela 29 no qual passamos a demonstrar. 

De acordo com a coluna (h) do Anexo 5 – RGF em anexo, o valor 
dos restos a pagar não processados totaliza o montante de R$ 
87.287,56, ou seja, demonstra que existe um erro na apuração 
da Tabela 29 dos autos do processo em epígrafe. Inicialmente 
fazemos juntada do extrato da Contas Bancária juntamente com 
as conciliações comprovando a disponibilidade Financeira de 
recursos da Saúde – Outros Recursos no montante de R$ 
114.819,54 (Cento e quatorze mil, oitocentos e dezenove reais, 
cinquenta e quatro Centavos), valor este suficiente para cobrir o 
déficit da fonte de recursos da saúde. 

Em observância ao Demonstrativo de Disponibilidade Financeira 
do Balanço Patrimonial em anexo a fonte da Saúde – Outros 
Recursos demonstra uma disponibilidade líquida na quantia de 
R$ 27.531,98 (Vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um reais, 
noventa e oito centavos), conforme demonstramos a seguir: 

 

Contudo, diante do exposto e da juntada dos documentos 
comprobatórios demonstrando o superávit existente na fonte de 
recurso para cobrir as despesas de restos a pagar não 
processados, esperamos ter elucidado os fatos ora questionados 
nos autos. 

Solicitamos o afastamento da irregularidade do item exposto. 
[Sic] 

ANÁLISE: Segundo a defesa, o valor de R$ 174.575,12 de restos a pagar 
apurado no demonstrativo não condiz com o que realmente passou 
empenhado na fonte da Saúde – Outros Recursos, tendo em vista que o valor 
empenhado em restos a pagar não processados em favor da Empresa União 
Eletromecânica Ltda., efetivou o montante de R$ 87.287,56, e demonstrou: 

 

Visando comprovar o alegado, a defesa encaminhou seguintes Peças 
Complementares: 

Pça 

Compl./20 
Documento 

365 
Conciliação Bancária BB C/C (R$ 0,00) e A25.077-5 (R$ 114.819,54) - 
PMARN/FUNASA - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO  

366 
Conciliação Bancária BB A25.077-5 - PMARN/FUNASA - CONSTRUÇÃO DE 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D, Sdo: R$ 114.819,54 

367 
Listagem de Empenhos - Empenho 2349/2018 - União Eletromecânica Ltda - R$ 
87.288,19 

368 Nota de Empenho 2349/2018 - União Eletromecânica Ltda - R$ 87.288,19 

Compulsando os documentos que compõem a presente prestação de contas, 
em conjunto com os encaminhados pela defesa, conclui-se que assiste razão 
à defesa, visto que, observa-se na pág. 285 do DEMRAP, os Restos a Pagar 
Não Processados, Processo 4014/2018 - Empenho 2349/2018 - União 
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Eletromecânica LTDA EPP – R$ 87.287,56, e pág. 63 do TVDISP conta BB 
A25.077-5 PMARN/FUNASA - Construção de Sistema de Abastecimento de 
água – FIF, saldo R$ 114.819,54. 

Desta forma, sugere-se acatar os argumentos e afastar este indicativo de 

irregularidade. 

No que tange as demais irregularidades, o corpo técnico, por meio da Instrução 

Técnica Conclusiva 0789/2020-5, manifestou-se pela manutenção das mesmas no 

campo da ressalva, conforme reproduzido a seguir:  

[...] 

2.2 Recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração 
de petróleo e gás natural apresentam discrepância na apuração do resultado 
financeiro por fonte de recursos (ITEM 4.3.2.1 RT 790/2019-4) 

Base normativa: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 

Conforme o item 4.3.2.1, RT 790/2019-4 abaixo transcrito: 

Observou-se do anexo ao balanço patrimonial (BALPAT) que a 
fonte de recursos 604 encerrou o exercício com déficit financeiro 
de R$ 1.476,91, e a fonte 605 com superávit financeiro de R$ 
297.012,54. Entretanto, ao efetuar-se a apuração do resultado 
financeiro dessas fontes utilizando-se as informações constantes 
nos demonstrativos contábeis apura-se o seguinte: 

 

Verifica-se que o resultado financeiro das fontes 604 e 605, 
evidenciado no anexo ao balanço patrimonial, é incompatível 
com o apurado por esta Corte de Contas. 

Salienta-se que no termo de disponibilidade financeira (TVDISP) 
as contas bancárias pertinentes à fonte 604 apresentam saldo 
total de R$ 74.119,04. A fonte 605 apresenta, em suas contas 
bancárias, saldo total de R$ 291.246,27. 

Diante do exposto, fica caracterizada a incompatibilidade no 
resultado financeiro (déficit/superávit), entre o evidenciado no 
Balanço Patrimonial e o apurado a partir do saldo inicial, e 
portanto, sugere-se citar o prefeito para apresentar suas 
alegações de defesa, acompanhadas de documentos probantes. 

Ressalta-se que os recursos de royalties aplicados com desvio 
de finalidade são passíveis de devolução à conta e, para tanto, é 
necessária a utilização de recursos próprios. 

JUSTIFICATIVA: Conforme a Defesa Justificativa 18/2020: 

De acordo com a análise proferida nos autos (RT 00790/2019), o 
saldo financeiro evidenciado no BALPAT das fontes de recursos 
604 – royalties do petróleo federal, e fonte de recursos 605 – 
royalties do petróleo estadual confrontados com o Termo de 
Verificação das Disponibilidades Financeiras (TVDISP) 
caracteriza a incompatibilidade no resultado financeiro 
(déficit/superávit), conforme resultado exposto: 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 4E867-84054-D44F0



                                                                                                                                                                          PARECER PRÉVIO TC-040/2021 
is/al 

 

  

Inicialmente cabe ressaltar que os saldos iniciais das fontes 604 
e 605 do Balanço Patrimonial nos valores de R$ 496.536,56 e R$ 
808.459,21 não condizem com a disponibilidade financeira 
constante nas contas bancárias (TVDISP), valores no qual foram 
informados no Processo 3731/2018, referente a Prestação de 
Contas de 2017, conforme demonstramos a seguir: 

 

Por outro, os valores do Balancete de Execução Orçamentária da 
Despesa (BALEXOD – Tabela 14) demonstra a execução sobre a 
despesa empenhada nos Royalties, e não sobre a despesa paga 
na fonte vinculada para apuração de disponibilidade financeira 
em Conta Bancária de acordo com o resultado apresentado no 
Termo de Verificação de Disponibilidades do exercício de 2018. 

Diante da manifestação devemos trazer dados compatíveis para 
a evidenciação e comprovação da aplicação regular dos 
royalties, desconsiderando os resultados sintéticos extraídos do 
Balanço Patrimonial por Disponibilidade, tendo em vista que o 
mesmo demonstra saldos de acordo com a execução 
orçamentária que vem sendo divergente em anos anteriores 
devido os pagamentos ocorrerem em fontes diferentes. 

A princípio para efeito de comprovação dos gastos devemos 
adotar a análise pela movimentação real ocorridas nas contas 
dos royalties, tendo como critério os saldos das contas no 
encerramento do exercício de 2017, arrecadações efetivadas e 
pagamentos ocorridos no âmbito do exercício de 2018. 

Desse modo trouxemos na tabela a seguir os saldos bancários 
que passaram em conta no encerramento do exercício de 2017, 
sendo R$ 140.584,88 (cento e quarenta mil, quinhentos e oitenta 
e quatro reais, oitenta e oito centavos) proveniente a royalties 
federal e R$ 145.963,92 (cento e quarenta e cinco mil, 
novecentos e sessenta e três reais, noventa e dois centavos) 
referente a royalties estadual, somados à arrecadação, 
rendimentos, deduzindo aos pagamentos e transferências para 
as contas específicas dos fundos de saúde e educação 
chegamos ao encerramento de 2018 com uma disponibilidade no 
royalties federal no valor de R$ 74.119,04 (setenta e quatro mil, 
cento e dezenove reais, quatro centavos), e no royalties estadual 
com a quantia de R$ 306.378,54 (trezentos e seis mil, trezentos e 
setenta e oito reais, cinquenta e quatro centavos), conforme 
extratos e conciliação bancária anexa nesta justificativa, em 
consonância com o Termo de Verificação de Disponibilidade 
Financeira (TVDISP) relatado na tabela 15. 

 

Conforme exposto, o município possui conta dos royalties nos 
fundos de saúde e educação para manter os serviços essenciais, 
o que não caracteriza o descumprimento do art. 8º da Lei de 
Responsabilidade que diz “os recursos legalmente vinculados a 
finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 
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atender o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 
diverso daquele em que ocorrer o ingresso”. 

Neste sentido, o disposto do art. 8º da Lei Federal 7.990/89 
conjugado com art. 2º da Lei Estadual 10.720/2017 faz vedação a 
aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro 
permanente de pessoal e comissionados. 

Com tudo, foram realizados pagamentos no exercício de 2018 no 
Royalties Federal do Fundo Municipal de Educação no valor de 
R$ 383.009,75, e no Fundo Municipal de Saúde de R$ 
377.684,22. Quanto aos Royalties Estadual houveram 
pagamentos no Fundo de Saúde de R$ 87.369,65, e no Fundo 
de Educação a quantia de R$ 112.761,43. Para comprovação 
dos pagamentos realizados estamos anexando junto a 
justificativa a relação de pagamentos ocorridas nas contas 
Fundos para elucidar o cumprimento da aplicação correta. 

Solicitamos o afastamento da irregularidade do item exposto. 
[Sic] 

ANÁLISE: Inicialmente a defesa esclarece que os saldos iniciais (31/12/2017) 
evidenciados no Balanço Patrimonial não condizem com a disponibilidade 
financeira constante nas contas bancárias (TVDISP), que seriam de R$ 
140.584,88 para a fonte 604 - Royalties Federal e R$ 145.963,92 para a fonte 
605 - Royalties Estadual, e que tais saldos vêm sendo divergentes em anos 
anteriores devido a pagamentos ocorrerem em fontes diferentes. 

 A seguir, demonstra, através da movimentação do exercício, que o saldo 
bancário está correto (tabela), porém, utilizando como saldo inicial o saldo 
bancário das contas em 31/12/2017: 

 

Observa-se que a defesa realiza tal demonstração, considerando a despesa 
paga em 2018 e indica ainda, transferências para as contas específicas dos 
fundos de saúde e educação, e declara que “o município possui conta dos 
royalties nos fundos de saúde e educação para manter os serviços 
essenciais, o que não caracteriza o descumprimento do art. 8º da Lei de 
Responsabilidade”, que, seriam:  

Fonte Banco Conta BEES 
Saldo 
31/12/2018 

604 Educação A23.683.485  
PMAR/EDUCAÇÃO/ROYALTIES PETROLEO 
FEDERAL 

R$ 858,86 

604 Saúde A23.661.614  FMSARN/ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL  R$ 647,58 

605 Educação A23.684.582  
PMARN/EDUCAÇÃO/ROYALTIES DO 
PETROLEO ESTADUAL 

R$ 14.849,50 

605 Saúde A23.663.529  
FMSARN/ROYALTIES DO PETROLEO 
ESTADUAL  

R$ 282,77 

E, visando comprovar o alegado, foram encaminhados os seguintes 
documentos mediante as Peças Complementares 360 a 362/2020 (peças 62 
a 65):  

 Listagem de Fluxo de Caixa (Período: 12/2018) Fontes Recursos: 
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO e 1605000000 - 
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL; 

 Balancete da Receita Orçamentário (Período: 12/2018) Fontes 
Recursos: 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO e 1605000000 
- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL; 
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 Listagem de Empenhos (Período: 01/01 a 31/12/2018); 

A defesa assume que os saldos financeiros evidenciados no Demonstrativo 
do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial 2018 estão 
incorretos. 

Ressalte-se que uma das características qualitativas que se requer da 

informação contábil, é a representação fidedigna
5
, pois para ser útil como 

informação contábil, ela deve representar fidedignamente os fenômenos 
econômicos e outros que se pretenda representar, e é alcançada quando a 
representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. 

As discrepâncias evidenciadas entre os saldos financeiros demonstrados no 
Balanço Patrimonial e os saldos bancários das contas de Royalties do 
Petróleo Federal (fonte: 604) e Estadual (fonte: 605), evidencia a deficiência 
do município no controle das disponibilidades financeiras por fonte/destinação 
de recursos. 

Realça-se, que conforme orientação no MCASP: Fonte de Recursos é o 
mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos 
legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa, e que o controle das 
disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recursos deve ser feito 
desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o 

comprometimento e a saída dos recursos orçamentários
.
. Entende-se, 

portanto, que tal controle torna-se condição indispensável ao atendimento ao 

artigo 8 da LRF
6
: 

5. FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS  

5.1. CONCEITO  

(...) 

Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o 
código de fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel 
no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse 
código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para 
a realização de determinadas despesas orçamentárias. Para a 
despesa orçamentária, identifica a origem dos recursos que 
estão sendo utilizados. 

Assim, mesmo código utilizado para controle das destinações da 
receita orçamentária também é utilizado na despesa, para 
controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária. 
Desta forma, este mecanismo contribui para o atendimento 
do parágrafo único do art. 8º da LRF e o art. 50, inciso I da 
mesma Lei:  

Art. 8º [...]  

Parágrafo único. Os recursos legalmente 
vinculados a finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua 
vinculação, ainda que em exercício diverso 
daquele em que ocorrer o ingresso.” 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de 
contabilidade pública, a escrituração das contas 
públicas observará as seguintes:  

I – a disponibilidade de caixa constará de 
registro próprio, de modo que os recursos 
vinculados a órgão, fundo ou despesa 
obrigatória fiquem identificados e 
escriturados de forma individualizada; 
(negritei) 

Diante de todo o exposto, sugere-se manter este indicativo de irregularidade, 
porém passível de ressalva, tendo em vista não se tratar de valores 

                                                 
5
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição, Parte: I, p. 25.  

6
 MCASP – 7ª Edição - PARTE: I. Capítulo 5. p. 135. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br> 
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relevantes; e expedir DETERMINAÇÃO para que a administração passe a adotar 
nos próximos exercícios, em observância ao parágrafo único do art. 8º da LC 
101/2000, 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. 

 

2.3 Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço 
patrimonial é inconsistente em relação aos demais demonstrativos 
contábeis (ITEM 6.1 RT 790/2019-4) 

Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64. 
Conforme o item 6.1, RT 790/2019-4 abaixo transcrito: 

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital 
BALPAT), verificou-se incompatibilidade no resultado financeiro 
das fontes de recursos evidenciados, conforme se demonstra: 

O resultado acima é inconsistente com o apurado por este 
TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 29 deste relatório, 
tendo como base o Termo de Verificação de Disponibilidades, 
Relação de Restos a Pagar e Demonstração da Dívida Flutuante. 
Embora o conceito utilizado na elaboração do Anexo 5 difira do 
utilizado na apuração do resultado financeiro, foi possível 
identificar a incoerência. 

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da 
Lei Complementar 101/00, os recursos legalmente vinculados à 
finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 
diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para que 
apresente as justificativas e/ou documentos que esclareçam este 
indicativo de irregularidade. 

JUSTIFICATIVA: Conforme a Defesa Justificativa 18/2020: 

Inicialmente cabe ressaltar que com base no Relatório Técnico 
Inicial 00790/2019 verificou-se resultados inconsistentes com 
base no Termo de Verificação de Disponibilidades, Relação de 
Restos a Pagar e Demonstrativo da Dívida Flutuante. De acordo 
com o resultado financeiro da tabela 22, analisando o Balanço 
Patrimonial em confronto o Anexo 5 do RGF apurou-se resultado 
de fontes de recursos inconsistentes, no qual passamos 
esclarecer as possíveis divergências de acordo com a planilha a 
seguir: 
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De acordo com a tabela extraímos os dados das fontes de 
recursos ora questionados e observamos que o Demonstrativo 
de Resultado Financeiro do Balanço Patrimonial confrontando 
com o Anexo 5 do RGF deduzindo os restos a pagar 
processados e não processados está compatível não 
apresentando nenhuma divergência, conforme relatórios 
demonstrados e em anexo e está justificativa. 

Ressalta-se ainda que, nos termos do parágrafo único do art. 8º, 
da Lei Complementar 101/2000, os recursos legalmente 
vinculados à finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda 
que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Neste sentindo, solicitamos o afastamento da inconsistência. 
[Sic] 
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ANÁLISE: o presente indicativo de irregularidade refere-se à 
incompatibilidade no resultado financeiro das fontes de recursos evidenciados 
no BALPAT, em relação ao apurado por este TCEES (tabela 22 do RT 
790/2019). 

A defesa alega, e demonstra na tabela Apuração do Balanço Patrimonial X 
Anexo 5 – RGF, que “o Demonstrativo de Resultado Financeiro do Balanço 
Patrimonial confrontando com o Anexo 5 do RGF deduzindo os restos a 
pagar processados e não processados está compatível não apresentando 
nenhuma divergência”. 

Todavia, a tabela 22 do RT 790/2019 compara os resultados financeiros das 
fontes de recursos evidenciados no BALPAT com os resultados financeiros 
das fontes de recursos apurados pelo TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, 
(tabela 29 do RT 790/2019), tendo como base o Termo de Verificação de 
Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e Demonstração da Dívida 
Flutuante (imagem abaixo). 

 

Observa-se, que no indicativo anterior (Item 2.2) a defesa assume que os 
saldos do BALPAT, para as fontes 604 e 605, não estão corretos, em função 
de incompatibilidade com os saldos bancários, e ainda que tais resultados 
extraídos do Balanço Patrimonial por Disponibilidade demonstra saldos de 
acordo com a execução orçamentária que vem sendo divergente em anos 
anteriores devido aos pagamentos ocorrerem em fontes diferentes, e adota o 
cálculo das fontes com base nos saldos bancários relativos a elas. Vejamos: 

Inicialmente cabe ressaltar que os saldos iniciais das fontes 
604 e 605 do Balanço Patrimonial nos valores de R$ 
496.536,56 e R$ 808.459,21 não condizem com a 
disponibilidade financeira constante nas contas bancárias 
(TVDISP), 

(...)  

Diante da manifestação devemos trazer dados compatíveis para 
a evidenciação e comprovação da aplicação regular dos 
royalties, desconsiderando os resultados sintéticos extraídos 
do Balanço Patrimonial por Disponibilidade, tendo em vista 
que o mesmo demonstra saldos de acordo com a execução 
orçamentária que vem sendo divergente em anos anteriores 
devido os pagamentos ocorrerem em fontes diferentes. 

A princípio para efeito de comprovação dos gastos devemos 
adotar a análise pela movimentação real ocorridas nas contas 
dos royalties, tendo como critério os saldos das contas no 
encerramento do exercício de 2017, arrecadações efetivadas e 
pagamentos ocorridos no âmbito do exercício de 2018.  
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Ou seja, apesar de a defesa apresentar uma tabela com a apuração do 
Balanço Patrimonial X Anexo 5 – RGF, demonstrando compatibilidade, há 
inconsistência em relação aos saldos bancários das fontes (disponibilidade de 
caixa bruta), e infere-se das declarações da defesa (Item 2.2) que, além dos 
saldos das fontes 604 e 605, os demais saldos financeiros apresentados no 
BALPAT, encontram-se incorretos, em função de divergência advindas de 
exercícios anteriores. 

Novamente, cabe ressaltar que uma das características qualitativas que se 
requer da informação contábil, é a representação fidedigna, pois para ser útil 
como informação contábil, ela deve representar fidedignamente os 
fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar, e é alcançada 
quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro 
material, e que as discrepâncias evidenciadas entre os saldos financeiros 
demonstrados no Balanço Patrimonial e os saldos bancários das contas 
relativas às fontes de recursos, evidencia a deficiência do município no 
controle das disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recursos, 
sendo tal controle, condição indispensável ao atendimento ao artigo 8 da 
LRF. 

Diante de todo o exposto, sugere-se manter este indicativo de irregularidade, 
porém passível de ressalva, tendo em vista que este aponte não está 
acompanhado de déficit financeiro ou inscrição de restos a pagar sem lastro 
financeiro para pagamento; e expedir DETERMINAÇÃO para que a 
administração passe a adotar nos próximos exercícios, em observância ao 
parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000, 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. 

 

O Ministério Publico de Contas, por meio do Parecer Ministerial 03514/2020-7, da 

lavra do eminente Procurador Especial de Contas, Dr. Heron Gomes de Oliveira, 

divergiu do encaminhamento proposto pelo corpo técnico, nos seguintes termos: 

2.1 DAS IRREGULARIDADES MANTIDAS PELA ÁREA TÉCNICA: 
RECONHECIMENTO DA CAPACIDADE DE MACULAR AS CONTAS 

Na hipótese de apreciação das contas de governo, seja refeito ou 
Governador, pelo Tribunal de Contas, o artigo 80, II, da Lei Complementar nº 
621/2012 prescreve que o Parecer Prévio somente poderá ser pela 
“aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada 
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte 
dano ao erário [...]”. 

Nessa senda, é possível inferir que a aprovação com ressalva será 
implementada naquelas prestações de contas que contiverem erros formais, 
pequenos enganos que escapem ao olhar diligente do gestor. Por essa razão, 
as expressões normativas “falta de natureza formal” e “impropriedade” são 
utilizadas em substituição ao termo “irregularidade”. 

A recomendação de aprovação com ressalva, portanto, somente se dará 
naquelas prestações de contas que contiverem erros mínimos, de caráter 
essencialmente formal, o que claramente não ocorreu na situação sub 
examine, tendo em vista que a irregularidade mantida pelo Corpo Técnico 
na Instrução Técnica Conclusiva 00789/2020-5 – itens 2.2 “Recursos 
recebidos a título de compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural apresentam discrepância na apuração do 
resultado financeiro por fonte de recursos” (Item 4.3.2.1 RT 790/2019-4)”, 
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ainda que vista isolada, não representa mero erro de forma ou procedimento, 
mas sim grave infração à norma legal e cujos efeitos podem ser 
considerados relevantes e generalizados, equivalendo, portanto, em 
irregularidade apta a provocar a rejeição das contas, nos moldes do art. 
80, III, da Lei Complementar 621/2012 e do art. 132, III, do Regimento 
Interno, in verbis: 

Art. 80. A emissão do parecer prévio 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. 

 

Art. 132. A emissão do parecer prévio 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 e 
cujos efeitos sejam relevantes e generalizados. (Redação dada 
pela Emenda Regimental nº 011, de 19.12.2019). 

Trata-se de violação indubitável ao comando do art. 8º, da Lei Federal n. 
7.990/1989, in verbis: 

Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas 
nesta Lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, 
do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado, 
mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o 
último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, 
devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro 
Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que 
venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em 
pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal. 

Deveras, vislumbra-se não somente a permanência da irregularidade em 
comento, mas também a sua reiteração, haja vista que o mesmo achado fora 
reconhecido como irregularidade pela Área Técnica e Parquet de Contas na 
Prestação de Contas do exercício 2017 (exercício anterior), sob a 
responsabilidade do mesmo Gestor – senhor Luiz Américo Borel –, 
conforme Instrução Técnica Conclusiva 00867/2019-8 (Processo TC 
3731/2018-1). Confira: 

6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao 
município de Alto Rio Novo, exercício de 2017, formalizada de 
acordo com a IN TCEES 43/2017 e com o escopo definido na 
Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores. 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação 
pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de 
Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal 
de Alto Rio Novo, recomendando a REJEIÇÃO da prestação de 
contas anual do Sr. LUIZ AMÉRICO BOREL, prefeito no 
exercício de 2017, conforme dispõem o inciso III, do art. 132 da 
Resolução TCEES 261/2013 e o inciso III, do art. 80, da Lei 
Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das 
seguintes irregularidades: 

 Valores recebidos a título de compensação financeira 
pela exploração de petróleo e gás natural não constam 
em conta bancária (item 4.3.2.1 do RT 695/2018 e 2.1 
desta ITC); 

 Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado 
no Balanço Patrimonial é inconsistente em relação aos 
demais demonstrativos contábeis – Relação de Restos a 
Pagar, Ativo Financeiro e Termo de Verificação de Caixa 
(item 6.2 do RT 695/2018 e 2.4 desta ITC); 

 Inscrição de restos a pagar não processados sem 
disponibilidade financeira suficiente para pagamento – 
art. 55 da LRF (item 7.4.1 do RT 695/2018 e 2.5 desta 
ITC) 
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Nesse sentido, ressalta-se que é de opinião unívoca que a receita obtida 
pelos municípios advinda de Royalties – Petróleo é de suma importância 
para elevação de investimentos e bem-estar da população, motivo pelo qual 
sua fiscalização somente é possível com a correta exatidão dos dados 
fornecidos pela Prestação de Contas em cumprimento aos preceitos 
constitucionais, dentre os quais se destacam os Princípios da 
Transparência, Publicidade e Responsabilidade na Gestão Fiscal. 

De igual modo, em relação à irregularidade descrita no item 2.3 da ITC 
00798/2020 [2.3 “Resultado financeiro das fontes de recursos 
evidenciado no Balanço Patrimonial é inconsistente em relação aos 
demais demonstrativos contáveis” (Item 6.1 RT 790/2019-4)], também é 
possível verificar da conclusão anteriormente exposta a sua reiteração na 
presente Prestação de Contas. 

Neste cenário, o que se apresenta, portanto, são duas irregularidades 
cabalmente reconhecidas e cujo cometimento se revela reiterado pelo mesmo 
Gestor, e de outra banda, o Tribunal de Contas, na condição de órgão 
responsável pela fiscalização e apreciação das contas dos administradores 
públicos. 

Conforme cediço, este Tribunal examina as contas dos jurisdicionados, sob 
os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade, considerando os 
atos de administração e gerência de recursos públicos praticados durante um 
exercício financeiro definido. 

Assim, passados mais de 2 (dois) anos da posse pelo Gestor no cargo pelo 
qual fora eleito espera-se que efetivasse a adequação aos comandos legais 
das referidas irregularidades, até por conta de serem objeto de simples 
ressalvas e, a rigor, fáceis de serem contornadas.  

No entanto, nota-se justamente o contrário. As mesmas irregularidades 
identificadas em 2017 foram renovadas no ano 2018, em flagrante afronta 
aos preceitos legais e regimentais desta Corte de Contas e às normas de 
natureza contábil, financeira e orçamentária. 

Nessa lógica, a conduta reiterada do Gestor revela omissão ou ausência de 
aptidão para a correta condução das finanças públicas do Município de Alto 
Rio Novo, cujas irregularidades identificadas, a continuarem se repetindo, ano 
após ano, gerarão – se acaso não acarretaram –, o desequilíbrio das contas 
que, no entanto, se apresentarão artificialmente equilibradas. 

Portanto, qualquer comportamento evasivo na apreciação das contas 
públicas da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo no atual momento, isto é, 
após a verificação das mesmas irregularidades em anos anteriores por parte 
do Colegiado, apenas se prestará a sedimentar a irresponsabilidade fiscal 
que arruína, em múltiplos aspectos, os jurisdicionados do estado do Espírito 
Santo. Além de não aliviar o desequilíbrio das contas públicas e as tensões 
sociais dele advindas, ainda os agrava. 

Dito de outro modo, a Corte de Contas deve se pautar por uma atuação 
efetiva de suas competências perante o controle externo exercido pelo Poder 
Legislativo, auxiliado por este e. Tribunal. 

Nessa trilha, convém enfatizar que compete às Cortes de Contas, na 
condição de órgão auxiliar ao Poder Legislativo no exercício do controle 
externo (caput do art. 71 da CF/88

7
), concretizar uma apreciação 

estritamente técnica das contas públicas prestadas pelos Chefes de 
Poder Executivo (tanto contas de governo quanto de gestão ou, ainda, 
atinentes à função de ordenador de despesas

8
), subsidiando, assim, com 

                                                 
7
  Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, 

ao qual compete: 
8
  Supremo Tribunal Federal (STF). Recursos Extraordinários RE 848.826 -DF e 729.744. Disponível em: 
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rigor científico, a avaliação política a ser realizada oportunamente pelos 
Parlamentos

9
. 

A propósito, acerca da temática, revela-se altamente ilustrativo transcrever os 
clarividentes trechos dos acórdãos emitidos nos Recursos Extraordinários 
RE 729.744-MG e RE 848.826-DF. Confira-os: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 729.744 MINAS GERAIS
10

 

Ementa: Repercussão Geral. Recurso extraordinário 
representativo da controvérsia. Competência da Câmara 
Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. 
Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza 
jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo 

o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo 
municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. 
Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. 
Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade 
de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. 
Recurso extraordinário não provido. 

[...] 

A Procuradoria-Geral da República juntou manifestação pelo não 
provimento do recurso (eDOC 2, p. 311-328). Em seu parecer, 
aduz que o legislador constituinte conferiu ao Poder Legislativo a 
atribuição exclusiva para julgamento das contas dos chefes do 
Poder Executivo, com auxílio técnico dos tribunais de contas. 

[...] 

Essa previsão dispõe que, na análise das contas do Chefe do 
Poder Executivo, os Tribunais de Contas emitem parecer 
prévio, consubstanciado em pronunciamento técnico, sem 
conteúdo deliberativo, com o fim de subsidiar as atribuições 
fiscalizadoras do Poder Legislativo, que não está obrigado a 

se vincular à manifestação opinativa daquele órgão auxiliar. Tal 
entendimento teria ainda o condão de transformar a natureza 
precária do parecer, passível de aprovação ou rejeição, em 
decisão definitiva. 

[...] 

Assim, conclui-se que compete exclusivamente à Câmara de 
Vereadores o julgamento das contas anuais do prefeito, 
subsidiado pelo parecer técnico previamente elaborado pelo 
Tribunal de Contas. 

[...] 

Em segundo lugar, e atrelado a essa presunção constitucional, 
há sólidos fundamentos metanormativos que chancelam esse 
entendimento. É que a ratio essendi que presidiu a fixação 
desse modelo institucional consiste na proeminência, em 
assuntos relacionados ao julgamento das contas, do 
componente técnico ao político. 

O julgamento das contas de gestão envolve, como é sabido, a 
análise acerca da escorreita execução de despesas e contratos 
administrativos, das ordens de empenho, da observância às 
diretrizes contábeis, dentre outros aspectos. Cuida-se, à 
evidencia, de temas que reclamam, a fortiori, conhecimentos 
técnicos e altamente especializados. Daí a presunção de 
legitimidade e de legalidade dispensada pela Carta Magna ao 
parecer emanado pelo Tribunal de Contas.  

[...] 

                                                                                                                                                         
0RE.SCLA.)&base=baseAcordaos&origemBusca=MeritoRG. Acesso em 21 jan. 2020. 

9
  De acordo com Min. Gilmar Mendes, relator do RE 729.744, julgado no dia 10 de agosto de 2016, “Entendo, portanto, que 

a competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é do Poder Legislativo (nos termos do 
art. 71, inciso I, da Constituição Federal), que é órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para 
averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada”. 

10
  Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13413353. Acesso em 21 

jan. 2020. 
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O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO 
(RELATOR) - O fato de reconhecermos a competência do 
Tribunal de Contas, que me parece a solução 
constitucionalmente adequada, não nos imuniza de uma 
discussão que eu acho que é importante fazer, de lege ferenda, 
sobre a própria composição dos Tribunais de Contas e fazer com 
que, no futuro, ela seja predominantemente técnica, porque a 
verdade é que, embora, seja um órgão técnico, no geral dos 
estados, a composição é predominantemente política. E aí, 
evidentemente, não é bom substituir o juízo político da 
câmara por um juízo político do Tribunal de Contas. Portanto, 

eu acho que, de lege ferenda, nós deveríamos pensar numa 
composição mais técnica e menos política do Tribunal de Contas. 

(grifou-se) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 848.826 DISTRITO 
FEDERAL

11
 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DAS CONTAS 
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO COMO ORDENADOR DE 
DESPESAS. COMPETÊNCIA: PODER LEGISLATIVO OU 
TRIBUNAL DE CONTAS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. 
Inadmissão do recurso no que diz respeito às alegações de 
violação ao direito de petição, inafastabilidade do controle 
judicial, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e 
fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, XXXIV, a, XXXV, 
LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988). Precedentes: AI 791.292 QO-RG 
e ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Constitui 
questão constitucional com repercussão geral a definição do 
órgão competente – Poder Legislativo ou Tribunal de Contas – 
para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na 
qualidade de ordenador de despesas, à luz dos arts. 31, § 2º; 71, 
I; e 75, todos da Constituição. 3. Repercussão geral reconhecida. 

[...] 

No extraordinário, protocolado com base na alínea “a” do 
permissivo constitucional, o recorrente argui violação aos artigos 
5º, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV, 31, § 2º, 71, inciso I, 
75 e 93, inciso IX, da Carta da República. Aponta, inicialmente, a 
ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional. No 
mérito, sustenta que, segundo julgados do Supremo e do 
Superior Eleitoral, a competência para apreciar as contas do 
Chefe do Poder Executivo municipal é da Câmara Municipal, a 
quem cabe o controle externo da legalidade e da regularidade da 
atividade financeira do Município, com o auxílio meramente 
técnico-jurídico do Tribunal de Contas. (grifou-se) 

Inclusive, tal lógica se ampara no fato de que no Poder Legislativo se 
encontram os representantes da sociedade – com legitimidade e competência 
advindas da vontade popular expressa por meio de um processo eleitoral – os 
quais, portando essa magna condição, participam ativamente do processo de 
aprovação do orçamento anual e sua subsequente execução, bem como do 
planejamento plurianual. Ipso facto, detêm competência para uma 
avaliação política das contas públicas

12
.  

No caso em tela, uma atuação não técnica ao fim do ciclo de apreciação das 
contas pública que promova reversão do sentido das irregularidades do item 
2.2 “Recursos recebidos a título de compensação financeira pela 
exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância na 
apuração do resultado financeiro por fonte de recursos” (Item 4.3.2.1 RT 
790/2019-4); e item 2.3 “Resultado financeiro das fontes de recursos 
evidenciado no Balanço Patrimonial é inconsistente em relação aos 
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  Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9308523 

Acesso em 21 jan. 2020. 
12

  A propósito, rememora-se que à luz da Constituição, a par de suas funções atípicas de (i) administração e (ii) julgamento, 
são funções típicas do Poder Legislativo, logicamente, (iii) legislar e também a (iv) fiscalização por meio dos controles 
político-administrativo (art. 58, § 3º) e financeiro-orçamentário (arts. 70 a 75) da administração pública. 
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demais demonstrativos contáveis” (Item 6.1 RT 790/2019-4), compromete 
o próprio exercício das competências do Parlamento Municipal. 

Em verdade, acarretará a completa derrocada da compreensão técnica no 
resultado final do julgamento, caso se convole a hipótese de rejeição em 
aprovação com ressalva ou simples aprovação, com consequências à 
sociedade local, a qual continua sujeita aos efeitos deletérios das 
irregularidades que não foram sanadas oportunamente pelo Estado.  

Registra-se ainda, seu significado nocivo à imagem pública desta instituição 
(seu conceito social) e à própria institucionalidade dos Tribunais de Contas 
(sua relação com demais poderes constituídos) que, mesmo diante da 
reiteração das irregularidades perpetradas pelo Gestor, recomenda ao 
Legislativo Municipal, em sucessivos exercícios, sua aprovação com 
ressalvas ou trivial aprovação das contas. 

2.2 AUSÊNCIA DE FIDEDIGNIDADE NA DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA EM SEDE DE DEFESA/JUSTIFICAVA 

Compulsando minuciosamente os autos, verifica-se que o Gestor apresentou 
suas contrarrazões, conforme peça de Defesa/Justificativa 00018/2020-6 
(Evento 53), juntando-se peças complementares (Evento 54 a 70) a fim de 
subsidiar suas alegações e, assim, ilidir as irregularidades identificadas pela 
Área Técnica. 

Sobre tal aspecto, imperioso ressaltar que, o envio dos dados e informações, 
por meio de sistema informatizado ao Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo – TCEES é regulamento por meio da Instrução Normativa nº. 
43/2017

13
. Nesse sentido, depreende-se de seu Anexo III, a relação de 

documentos, assim como a maneira adequada de assiná-los, com vistas a 
ostentarem uma representação fidedigna de seu conteúdo. Confira: 

 

                                                 
13
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Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 4E867-84054-D44F0

https://e-tcees.tce.es.gov.br/VisualizadorDocumento?idDocumento=2667568#idDocumentoAtual=2613998
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/IN-43_2017-alterada-pela-IN-58_2019-002.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/IN-43_2017-alterada-pela-IN-58_2019-002.pdf


                                                                                                                                                                          PARECER PRÉVIO TC-040/2021 
is/al 

 

  

 

Tal previsão decorre do fato de que para ser útil como informação contábil, 
deve representar fidedignamente “os fenômenos econômicos e outros que se 
pretenda representar”, a ser somente alcançada quando a representação 
fenomênica se apresenta “completa, neutra e livre de erro material”, conforme 
previsão expressa do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP)

14
: 

6.2.2. Representação fidedigna 

Para ser útil como informação contábil, a informação 
deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos 
econômicos e outros que se pretenda representar. A 
representação fidedigna é alcançada quando a representação do 
fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. A 
informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou 
outro fenômeno retrata a substância da transação, a qual pode 
não corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica. 

Portanto, revela-se necessário que os Órgãos de Controle Externo, este 
TCEES no caso, certifique as informações recebidas para assegurar-lhes o 
conteúdo válido e eficaz das demonstrações contábeis enviadas pelo Gestor 
a representar, assim, fielmente os fenômenos econômicos ou de outras 
naturezas que se propõe a demonstrar. 

Justamente, dentre outros motivos, a documentação deve ser assinada por 
meio de Certificado Digital pelo (i) Prefeito ou Ordenador de Despesa, 
pelo (ii) Responsável Técnico pelo Setor Contábil, pelo (iii) responsável 
pelo Controle Interno, além dos demais (iv)Responsáveis por sua 
elaboração. 

No entanto, verifica-se que tal sistemática é aplicada apenas no primeiro 
envio dos dados pelo Gestor que dá origem ao processo de Prestação de 
Contas. A mesma cautela não se verifica quando, em sede de Defesa, o 
Gestor encaminha novos documentos oriundos da administração púbica. A 
prática comum nos revela que os documentos apresentados pela Defesa são 
anexados aos autos apenas com a assinatura do Prefeito ou do Ordenador 
de Despesa defendentes, quando, obrigatoriamente, há exigência normativa 
a requerer a aposição de assinaturas dos demais responsáveis. 

No presente caso, é exatamente o que se constata. Os envios de peças 
complementares pelo Prefeito, por ocasião da apresentação de sua 
defesa/justificativa, foram apenas assinados por ele, inclusive documentos 
contendo informações contábeis da administração pública municipal que 
também deveriam ter sido assinados pelo Responsável Técnico pela 
Contabilidade. A título exemplificativo, vê-se: 
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Assim, os documentos apresentados não se revelaram úteis como informação 
contábil, não se podendo inferir que representaram fidedignamente os 
fenômenos econômicos e outros a que se pretende representar em sede de 
Defesa porquanto não cumpriram os requisitos estabelecido pela IN 43/2017 
deste TCEES e, por conseguinte não se prestaram a subsidiar o trabalho de 
análise procedido pela Área Técnica, nem mesmo a comprovar de forma 
cabal o alegado pelo Gestor. 

Sobre tal aspecto, considerou-se expressamente na Instrução Técnica 
Conclusiva 00789/2020-5 que os documentos apresentados pela Defesa 
careceram de informações fidedignas e que, mesmo após a análise, 
perduraram as discrepâncias entre os saldos financeiros demonstrados no 
Balanço Patrimonial e os saldos bancários das contas de Royalties/Petróleo, 
bem como as inconsistências em relação aos saldos bancários das fontes 
604 e 605, evidenciando a “deficiência do município no controle das 
disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recurso”. Confira: 

2.2 RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL APRESENTAM DISCREPÂNCIA NA APURAÇÃO DO 
RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS 
(ITEM 4.3.2.1 RT 790/2019-4) 

[...] 

ANÁLISE: Inicialmente a defesa esclarece que os saldos iniciais 
(31/12/2017) evidenciados no Balanço Patrimonial não condizem 
com a disponibilidade financeira constante nas contas bancárias 
(TVDISP), que seriam de R$ 140.584,88 para a fonte 604 - 
Royalties Federal e R$ 145.963,92 para a fonte 605 - Royalties 
Estadual, e que tais saldos vêm sendo divergentes em anos 
anteriores devido a pagamentos ocorrerem em fontes diferentes. 

 A seguir, demonstra, através da movimentação do exercício, que 
o saldo bancário está correto (tabela), porém, utilizando como 
saldo inicial o saldo bancário das contas em 31/12/2017: 

 

Observa-se que a defesa realiza tal demonstração, considerando 
a despesa paga em 2018 e indica ainda, transferências para as 
contas específicas dos fundos de saúde e educação, e declara 
que “o município possui conta dos royalties nos fundos de saúde 
e educação para manter os serviços essenciais, o que não 
caracteriza o descumprimento do art. 8º da Lei de 
Responsabilidade”, que, seriam:  

 

E, visando comprovar o alegado, foram encaminhados os 
seguintes documentos mediante as Peças Complementares 360 
a 362/2020 (peças 62 a 65):  

   Listagem de Fluxo de Caixa (Período: 12/2018) 
Fontes Recursos: 1604000000 - ROYALTIES DO 
PETRÓLEO e 1605000000 - ROYALTIES DO 
PETRÓLEO ESTADUAL; 

   Balancete da Receita Orçamentário (Período: 
12/2018) Fontes Recursos: 1604000000 - ROYALTIES 
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DO PETRÓLEO e 1605000000 - ROYALTIES DO 
PETRÓLEO ESTADUAL; 

   Listagem de Empenhos (Período: 01/01 a 
31/12/2018); 

A defesa assume que os saldos financeiros evidenciados no 
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no 
Balanço Patrimonial 2018 estão incorretos. 

Ressalte-se que uma das características qualitativas que se 
requer da informação contábil, é a representação fidedigna

15
, 

pois para ser útil como informação contábil, ela deve representar 
fidedignamente os fenômenos econômicos e outros que se 
pretenda representar, e é alcançada quando a representação do 
fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. 

As discrepâncias evidenciadas entre os saldos financeiros 
demonstrados no Balanço Patrimonial e os saldos bancários das 
contas de Royalties do Petróleo Federal (fonte: 604) e Estadual 
(fonte: 605), evidencia a deficiência do município no controle das 
disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recursos. 

Realça-se, que conforme orientação no MCASP: Fonte de 
Recursos é o mecanismo que permite a identificação da origem e 
destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou 
despesa, e que o controle das disponibilidades financeiras por 
fonte/destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração 
do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o 
comprometimento e a saída dos recursos orçamentários

.
. 

Entende-se, portanto, que tal controle torna-se condição 
indispensável ao atendimento ao artigo 8 da LRF

16
: 

5. FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS  

5.1. CONCEITO  

(...) 

Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, 
o código de fonte/destinação de recursos exerce um 
duplo papel no processo orçamentário. Para a receita 
orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a 
destinação de recursos para a realização de 
determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa 
orçamentária, identifica a origem dos recursos que estão 
sendo utilizados. 

Assim, mesmo código utilizado para controle das 
destinações da receita orçamentária também é utilizado 
na despesa, para controle das fontes financiadoras da 
despesa orçamentária. Desta forma, este mecanismo 
contribui para o atendimento do parágrafo único do 
art. 8º da LRF e o art. 50, inciso I da mesma Lei:  

Art. 8º [...]  

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a 
finalidade específica serão utilizados exclusivamente 
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.” 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de 
contabilidade pública, a escrituração das contas públicas 
observará as seguintes:  

I – a disponibilidade de caixa constará de registro 
próprio, de modo que os recursos vinculados a 
órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem 
identificados e escriturados de forma 
individualizada; (negritei) 

Diante de todo o exposto, sugere-se manter este indicativo de 
irregularidade, porém passível de ressalva, tendo em vista não se 
tratar de valores relevantes; e expedir DETERMINAÇÃO para que a 
administração passe a adotar nos próximos exercícios, em 
observância ao parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000, 
práticas de controle e evidenciação das fontes de recursos, nos 
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termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal - Manual dos 
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

2.3 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS 
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL É 
INCONSISTENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (ITEM 6.1 RT 790/2019-4) 

[...] 

ANÁLISE: o presente indicativo de irregularidade refere-se à 
incompatibilidade no resultado financeiro das fontes de recursos 
evidenciados no BALPAT, em relação ao apurado por este 
TCEES (tabela 22 do RT 790/2019). 

A defesa alega, e demonstra na tabela Apuração do Balanço 
Patrimonial X Anexo 5 – RGF, que “o Demonstrativo de 
Resultado Financeiro do Balanço Patrimonial confrontando com o 
Anexo 5 do RGF deduzindo os restos a pagar processados e não 
processados está compatível não apresentando nenhuma 
divergência”. 

Todavia, a tabela 22 do RT 790/2019 compara os resultados 
financeiros das fontes de recursos evidenciados no BALPAT com 
os resultados financeiros das fontes de recursos apurados pelo 
TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, (tabela 29 do RT 
790/2019), tendo como base o Termo de Verificação de 
Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e Demonstração da 
Dívida Flutuante (imagem abaixo). 

 

Observa-se, que no indicativo anterior (Item 2.2) a defesa 
assume que os saldos do BALPAT, para as fontes 604 e 605, 
não estão corretos, em função de incompatibilidade com os 
saldos bancários, e ainda que tais resultados extraídos do 
Balanço Patrimonial por Disponibilidade demonstra saldos de 
acordo com a execução orçamentária que vem sendo divergente 
em anos anteriores devido aos pagamentos ocorrerem em fontes 
diferentes, e adota o cálculo das fontes com base nos saldos 
bancários relativos a elas. Vejamos: 

Inicialmente cabe ressaltar que os saldos iniciais das 
fontes 604 e 605 do Balanço Patrimonial nos valores 
de R$ 496.536,56 e R$ 808.459,21 não condizem com 
a disponibilidade financeira constante nas contas 
bancárias (TVDISP), 

(...)  

Diante da manifestação devemos trazer dados 
compatíveis para a evidenciação e comprovação da 
aplicação regular dos royalties, desconsiderando os 
resultados sintéticos extraídos do Balanço 
Patrimonial por Disponibilidade, tendo em vista que o 
mesmo demonstra saldos de acordo com a execução 
orçamentária que vem sendo divergente em anos 
anteriores devido os pagamentos ocorrerem em 
fontes diferentes. 
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A princípio para efeito de comprovação dos gastos 
devemos adotar a análise pela movimentação real 
ocorridas nas contas dos royalties, tendo como critério os 
saldos das contas no encerramento do exercício de 2017, 
arrecadações efetivadas e pagamentos ocorridos no 
âmbito do exercício de 2018.  

Ou seja, apesar de a defesa apresentar uma tabela com a 
apuração do Balanço Patrimonial X Anexo 5 – RGF, 
demonstrando compatibilidade, há inconsistência em relação aos 
saldos bancários das fontes (disponibilidade de caixa bruta), e 
infere-se das declarações da defesa (Item 2.2) que, além dos 
saldos das fontes 604 e 605, os demais saldos financeiros 
apresentados no BALPAT, encontram-se incorretos, em função 
de divergência advindas de exercícios anteriores. 

Novamente, cabe ressaltar que uma das características 
qualitativas que se requer da informação contábil, é a 
representação fidedigna, pois para ser útil como informação 
contábil, ela deve representar fidedignamente os fenômenos 
econômicos e outros que se pretenda representar, e é alcançada 
quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre 
de erro material, e que as discrepâncias evidenciadas entre os 
saldos financeiros demonstrados no Balanço Patrimonial e os 
saldos bancários das contas relativas às fontes de recursos, 
evidencia a deficiência do município no controle das 
disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recursos, 
sendo tal controle, condição indispensável ao atendimento ao 
artigo 8 da LRF. 

Diante de todo o exposto, sugere-se manter este indicativo de 
irregularidade, porém passível de ressalva, tendo em vista que 
este aponte não está acompanhado de déficit financeiro ou 
inscrição de restos a pagar sem lastro financeiro para 
pagamento; e expedir DETERMINAÇÃO para que a administração 
passe a adotar nos próximos exercícios, em observância ao 
parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000, 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. 

E como cediço, somente balanços, relatórios e demonstrativos a evidenciar 
resultados contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais 
honestos e fidedignos – conquanto doloridos – nos permitem avaliar 
corretamente o passado e nos abalizar, de modo efetivo, a planejarmos 
acertadamente o futuro de forma consistente, sob pena de validarmos 
opiniões, sem base empírica, técnica e científica a fundamentá-las.  

Ademais, a manutenção das irregularidades em comento, sobretudo a que diz 
respeito à discrepância na apuração dos resultados financeiros dos recursos 
recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e 
gás natural – Royalties/Petróleo, afrontam diretamente dispositivo da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/00), que em seu art. 8º. parágrafo único

17
 

prevê expressamente que “os recursos legalmente vinculados a finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 
ingresso.” 

Assim, por sua vez, ante a comprovada grave infração à norma constitucional, 
legal e regulamentar de natureza contábil, financeira e orçamentária, se está 

                                                 

17
  Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e 

observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso. 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 
ingresso. 
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a postular deste e. Tribunal a emissão de Parecer Prévio no sentido da 
REJEIÇÃO DAS CONTAS (art. 80, III

18
, da Lei Complementar 621/2012).  

No caso em tela, a hipótese de rejeição das contas merece ser objetivamente 
considerada, sem relativizações e/ou ressignificações que as levem a ponto 
de completa subversão, como a se amainar relevantes ofensas ao texto da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Ante o exposto, vê-se que, por conta da gravidade das irregularidades 
identificadas nos itens 2.2 e 2.3 da ITC 00789/2020

19
, faz-se necessária a 

emissão de Parecer Prévio no sentido de REJEIÇÃO DAS CONTAS do 
senhor Luiz Américo Borel, referente ao exercício financeiro 2018, período 
em que esteve à frente da gestão da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, 
sem prejuízo da expedição de DETERMINAÇÃO, e não Recomendação, 
correspondente às irregularidades constatadas, com o fito de se prevenir a 
reincidência, nos moldes do art. 329, § 7º, do Regimento Interno

20
. 

 

Pois bem. 

Com todas as vênias, divergindo do entendimento esposado pelo Parquet de Contas 

em seu parecer 03514/2020-7, ratifico, integralmente, o posicionamento da área 

técnica expresso na Instrução Técnica Conclusiva 00789/2020-5, também em 

relação aos itens 4.3.2.1 e 6.1 do Relatório Técnico (RT), para manter as 

irregularidades em comento, porém no campo da ressalva, determinando adoção 

das medidas propostas pelo corpo técnico. 

Explico. 

O Parquet de Contas pugna pela manutenção das irregularidades tratadas nos itens 

4.3.2.1 e 6.1 do RT, com gravidade suficiente para macular as contas, 

argumentando tratar-se de irregularidades apontadas nas contas do exercício de 

2017 e renovadas no exercício de 2018 e que por isso “[...] são duas irregularidades 
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  Seção III Da Deliberação em Parecer Prévio 
Art. 80. A emissão do parecer prévio 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. 

Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/108/LC-621-2012-
Lei-Org%C3%A2nica-TCEES-Atualizada-2.pdf. Acesso em 17 fev. 2020. 

19
  2.2 “Recursos recebidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural apresentam 

discrepância na apuração do resultado financeiro por fonte de recursos” (Item 4.3.2.1 RT 790/2019-4);  
2.3 “Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no Balanço Patrimonial é inconsistente em relação 
aos demais demonstrativos contáveis” (Item 6.1 RT 790/2019-4). 

20
  Art. 329. A apreciação e julgamento dos processos sob a jurisdição do Tribunal observarão as normas relativas aos ritos 

especiais previstos neste Regimento. 
 [...] 

§ 7º Em todas as hipóteses, o Tribunal poderá expedir recomendações, com o objetivo de contribuir para as boas práticas 
administrativas dos órgãos e entidades jurisdicionados, bem como determinações para o exato cumprimento da lei, sem 
prejuízo de outras providências cabíveis. 
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cabalmente reconhecidas e cujo cometimento se revela reiterado pelo mesmo 

Gestor [...].  

Desse modo, entende o eminente procurador: 

[...] 

Nessa lógica, a conduta reiterada do Gestor revela omissão ou ausência de 

aptidão para a correta condução das finanças públicas do Município de Alto 

Rio Novo, cujas irregularidades identificadas, a continuarem se repetindo, ano 

após ano, gerarão – se acaso não acarretaram –, o desequilíbrio das contas 

que, no entanto, se apresentarão artificialmente equilibradas. 

[...]  

Pois bem.  

De fato, compulsando as prestações de Contas do Município de Alto Rio Novo, 

relativas aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, observa-se que, os referidos 

apontamentos são recorrentes21.  

Todavia, entendo que é necessário ter cautela, quanto a caracterização da conduta 

reiterada com base no simples fato de as irregularidades serem apontadas em mais 

de um exercício financeiro.  

Digo isto, porque tais desconformidades são apontadas a partir da análise de 

demonstrações contábeis estáticas, tais como o Balanço Patrimonial em conjunto 

com relatórios (Anexo 5 do RGF, DEMRAP e etc) que tem a função de evidenciar 

alguns fluxos específicos ocorridos no período financeiro em análise.  Tais 

documentos contábeis, por sua natureza, trabalham com saldos acumulados, que se 

contiverem quaisquer erros, vão se refletir em um ou mais exercícios financeiros 

futuros, haja vista que, por forca normativa, após encerramento do exercício, a 

correção dos erros somente poderá ser realizada no exercício em que forem 

detectados ou devidamente apurados, conforme o caso.  

                                                 
21 O item 6.1 - Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço 
patrimonial é inconsistente em relação aos demais demonstrativos contábeis, é recorrente 
nos três exercícios e o item 4.3.2.1 - Recursos recebidos a título de compensação 
financeira pela exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância na apuração 
do resultado financeiro por fonte de recursos – é apontado nos exercício de 2017 e 2018. 
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Assim, a detecção de desconformidades a partir da análise e comparação de 

demonstrações e relatórios contábeis, não indica, necessariamente, a existência de 

conduta reiterada.  

Neste sentido, observa-se que, tal qual foi afirmado pelo eminente Procurador, o 

apontamento relativo a ”Recursos recebidos a título de compensação financeira 

pela exploração de petróleo e gás natural apresentam discrepância na 

apuração do resultado financeiro por fonte de recursos (item 4.3.2.1)  também 

esteve presente na Prestação de Contas Anual de Prefeito do exercício de 2017 

(processo TC 3731/2018), anterior a este e cujo parecer prévio encontra-se em fase 

recursal (Parecer Prévio 0060/2020-3). 

Observei que, em relação a tais indicativo, nas contas anuais de 2017, a 

discrepância entre o resultado financeiro demonstrado balanço patrimonial e o saldo 

em conta bancária, nas fontes 604 e 605, foi de R$ 148.263,28 e R$ 697.777,38, 

respectivamente, como demonstrado a seguir: 

FONTE 604 
TVDisp 

2017 BALPAT 2017 Diferença 

BB A80.008-2 PMARN/PETROBRAS-FIF 298.057,33     

BEES 23.683.485 PMAR/EDUCAÇÃO/ROYALTIES PETROLEO FEDERAL 50.138,82     

BEES A23.661.614 FMSARN/ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL 77,13     

Saldo da Fonte 604: 348.273,28 496.536,56 -148.263,28 

    

FONTE 605 
TVDisp 

2017 BALPAT 2017 Diferença 

BEES A11.671.039 PMARN/ROYALTIES DO PETRÓLEO – FIF 81.138,14     

BEES A23.663.529 FMSARN/ROYALTIES DO PETROLEO ESTADUAL 3.939,87     

BEES A23.684.582 PMARN/EDUCAÇÃO/ROYALTIES DO PETROLEO ESTADUAL 25.603,82     

Saldo da Fonte 605: 110.681,83 808.459,21 -697.777,38 

Fonte: Processo TC 03731/2018-1  - Manifestação Técnica de Defesa Oral 0051/2019-5 (com grifos 
nossos) 

 

Por outro lado, nestas contas (exercício 2018), ora sob exame, a divergência 

apontada pela área técnica, reduz sensivelmente em relação a 2017, como se 

demonstra a seguir: 

Descrição 

Saldo inicial – 
anexo do 
Balanço 
Patrimonial (a) 

Receita – 
conforme 
tabela 14 (b) 

Despesa 
Empenhada – 
conforme 
tabela 14 (c) 

Resultado 
financeiro 
apurado (d= a 
+ b – c) 

Resultado 
Financeiro 
evidenciado no 
BALPAT 

Saldo em conta 
bancária no TVDISP 

Divergência  
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Fonte 604 496.536,56 2.314.723,45 2.386.305,52 424.954,49 -1.476,91 74.119,04 -75.595,95 

Fonte 605 808.459,21 1.598.239,77 505.590,66 1.901.108,32 297.012,54 306.378,54 -9.366,00 

Fonte: Processo TC 8655/2019 – Relatório Técnico 0790/2019-4 – Tabela 15: Apuração saldo 
financeiro fontes 604 e 605, adaptado. 

 

Estou convencido de que a sensível redução das divergências entre o resultado 

financeiro e saldo bancário, certamente denota ação positiva da gestão.  

Neste sentido, quero assinalar também que o resultado financeiro (ativo financeiro 

menos passivo financeiro) embora possa se aproximar do saldo das 

disponibilidades, dificilmente será coincidente com o mesmo, visto que o primeiro 

contem valores que não passaram pelo caixa (por exemplo, passivos ainda por 

pagar) e o segundo é o próprio caixa, resultante de pagamentos e recebimentos.  

Em razão disto, acato também a demonstração da movimentação em caixa nas 

fontes 604 e 605, realizada pela defesa, tanto em seus argumentos quanto com o 

envio de documentos, como elemento de convencimento de que, embora a 

divergência ocorra, não há evidência, nestes autos, de conduta reiterada. 

Por todas estas razões, em relação ao item Recursos recebidos a título de 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural apresentam 

discrepância na apuração do resultado financeiro por fonte de recursos (item 

4.3.2.1 do RT 790/2019-9 e 2.2 da ITC 789/2020), acompanho integralmente o 

entendimento do corpo técnico, manifestado por meio da Instrução Técnica 

Conclusiva 0789/2020-5. 

Da mesma forma, observei que o indicativo de irregularidade “Resultado financeiro 

das fontes de recursos evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em 

relação aos demais demonstrativos contábeis (ITEM 6.1 RT 790/2019-4 e 2.3 da 

ITC 789/2020-5)” está presente nas prestação de contas anual  dos exercícios 

financeiros de 2016, 2017 e 2018, processos TC  5099/2017, TC 03731/2018 e 

08655/2019, respectivamente.  

De plano, registro que a discrepância entre o resultado financeiro demonstrado no 

balanço patrimonial e a disponibilidade liquida de caixa é oriunda dos exercícios 
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anteriores a este, de modo que, os saldos atuais são afetados pelas divergências 

que trazem daqueles exercícios.  

Assim, como foi suscitado a ocorrência de conduta reiterada pelo parquet de contas, 

para formar meu juízo de convencimento, avaliei o comportamento de das 

divergências ao longo dos três exercícios em que foram apontadas.  

Inicialmente comparei o resultado financeiro e a disponibilidade líquida de caixa, ano 

a ano, em seus valores totais. Primeiramente, tendo em vista que em 2016 a análise 

técnica tomou como base o total do resultado financeiro x a disponibilidade liquida 

de caixa total: 

Exercício 
Processo Resultado Financeiro Disponibilidade Líquida 

de Caixa (b) 
Diferença (a-b) 

TC BALPAT (a) 

2016 5099/2017                4.666.653,13                  1.179.652,17          3.487.000,96  

2017 3731/2018                 2.641.223,91               2.155.273,57             485.950,34  

2018 8655/2019            4.568.016,04          4.135.382,90             432.633,14  

 

Do quadro acima, sem maiores delongas, no que tange aos valores totais, observa-

se, já em 2017, uma expressiva redução das divergências verificados em 2016. Em 

2018, também ocorre redução nos valores totais divergentes, todavia em escala 

menor. 

Por estar disponível nas respectivas Prestações de Contas, avaliei também o 

comportamento das divergências apuradas em 2017 e 2018, nas fontes especificas 

apontadas nesta prestação de contas:  

    

 
Exercício 2017 (TC 3731/2018) 

Fonte de Recurso 
Res. 

Financeiro R$ 
Disp. Líq. Caixa 

R$ 
Divergência 

000 – Recursos ordinários 3.033.733,33 104.482,48 2.929.250,85 

101 - MDE 283.866,35 11.865,71 272.000,64 

102 – FUNDEB 40% -2.120.021,22 8.209,57 
-

2.128.230,79 

103 – FUNDEB 60% 1.320.765,24 16.823,01 1.303.942,23 

201 – Saúde recursos próprios -479.835,80 -93.294,88 -386.540,92 

203 – Recursos do SUS 1.108.596,59 1.156.743,88 -48.147,29 
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Fonte: Processo TC 3731/2018-1- RT 695/2018 

 

Exercício 2018 (TC 8655/2019) 

Fonte de Recurso Res. Financeiro R$ Disp. Líq. Caixa R$ Divergência 

000 – Recursos ordinários 1.553.501,63 47.263,68 1.506.237,95 

101 - MDE -34.450,75 10.265,84 -44.716,59 

102 – FUNDEB 40% 21.189,51 41.976,04 -20.786,53 

103 – FUNDEB 60% 83.933,29 72.252,81 11.680,48 

201 – Saúde recursos próprios 110.736,04 50.664,37 60.071,67 

203 – Recursos do SUS 1.540.111,60 1.576.883,72 -36.772,12 
Fonte: Processo TC 8655/2019-1 - RT 790/2019-4 

Também neste caso, observa-se que as divergências nas respectivas fontes, 

reduzem de forma expressiva no exercício de 2018, ora em análise, quando 

comparadas com as divergências existentes em 2017. 

Assim, não vislumbro no presente indicativo evidência de reiteração de conduta ou 

omissão do gestor diante da precariedade no controle dos recursos por fonte. Antes, 

observo que os relatórios contábeis indicam que algum nível de ação positiva foi 

empreendida para que pudessem melhor refletir a posição financeira e patrimonial 

do Ente Federativo.  

Destaco, ainda, que as contas anuais do município, relativas ao exercício de 2016, 

em que foi apontada irregularidade semelhante a esta, foram apreciadas resultado 

no Parecer Prévio 00106/2018-4, já transitado em julgado.  

Naqueles autos (TC 5099/2017), ao final foi emitida determinação ao atual gestor 

para que realizasse a parametrização dos relatórios:  Anexo do Balanço Patrimonial 

–Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial e o 

Relatório da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, com o objetivo da 

correta evidenciação das fontes de recursos. O referido Parecer Prévio transitou em 

julgado em 05 de abril de 2019 (Certidão de Transito em Julgado 0681/2019-2) e o 

ofício notificando ao atual gestor da referida determinação foi recebido em 23 de 

abril de 2019 (AR/Contrafé 02696/2019-2 – TC 05099/017-4), quando já encerrado o 

exercício de 2018 e já encaminhadas a este E. Tribunal de Contas as presentes 

Contas Anuais.  
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Assim, também por este motivo, entendo que há evidência de ocorrência da 

reincidência na conduta. 

Por todas estas razões, em relação ao item Resultado financeiro das fontes de 

recursos evidenciado no balanço patrimonial é inconsistente em relação aos 

demais demonstrativos contábeis (item 6.1 do RT 790/2019-9 e 2.3 da ITC 

789/2020), acompanho integralmente o entendimento do corpo técnico, 

manifestado por meio da Instrução Técnica Conclusiva 0789/2020-5. 

Por fim, no que tange aos documentos encaminhados pela defesa, e assinados 

somente pelo Prefeito, como destacado pelo Parquet de Contas em seu Parecer 

03514/2020-7, tendo em vista não haver normativo desta Corte de Contas que exija 

outras formalidades para seu recebimento, os mesmos são acolhidos por este 

Relator na sua íntegra. 

Ante o exposto, acompanhando integralmente a área técnica e, parcialmente, o 

Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove 

a seguinte minuta de Parecer Prévio que submeto à consideração. 

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Conselheiro Relator 

 

1. PARECER PRÉVIO TC-040/2021-9 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda 

Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 

1.1. Emitir PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal Alto Rio Novo a 

APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Sr. LUIZ AMERICO BOREL, 

Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, referente ao exercício de 2018, nos termos do 

art. 80, II, da Lei Complementar n.º  621/2012 c/c o art. 132, inciso II, do Regimento 

Interno. 
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1.2. DETERMINAR ao atual gestor para que passe a adotar nos próximos 

exercícios, em observância ao parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000, 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. 

1.3. Dar ciência aos interessados; 

1.4. Após o trânsito em julgado, arquive-se.  

2. Unânime  

3. Data da Sessão: 21/05/2021 – 23ª Sessão Ordinária da 2ª CÂMARA  

4. Especificação do quórum: 

4.1 Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator), Domingos 

Augusto Taufner e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

 

 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUCIANO VIEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Subsecretária das Sessões  
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