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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO – 

EXERCÍCIO DE 2019 – INCONSISTÊNCIA 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – ROYALTIES -  

RECOMPOSIÇÃO - PARECER PREVIO – 

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 2019, 

entregue em 21/05/2020, via sistema CidadES, observado, portanto, o prazo limite 

definido em instrumento normativo aplicável de 15/06/2020. 
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Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas resultou o 

Relatório Técnico Contábil RT 0115/2021-3 em que foram identificados indícios de 

irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI  

0123/2021-8, nos termos da qual foi proferida a Decisão SEGEX 00158/2021-1, 

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 42 a 56). 

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

Técnica Conclusiva ITC 002651/2021-7 que, que propôs o que segue: 

 

4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao município de Alto Rio 
Novo, exercício de 2019, 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 Americo Borel, 
prefeito no exercício de 2019, 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: 

2.2 INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS 
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL. (ITEM 4.3.8 DO RTC 00115/2021-3). 
2.7 EVIDENCIAS DE FALHAS NA REALIZAÇÃO DO 
INVENTÁRIO DE BENS EM ESTOQUE. (ITEM 3.3.3 DO RTC 
00114/2021-9). 

Os itens 2.4, 2.5 e 2.8 desta instrução técnica foram considerados passíveis 
de ressalva. 
Propõe-se, ainda, determinar ao atual prefeito, ou a quem lhe vier a 
substituir, que: 
- Observe o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 

Nacional e IN TCEES 43/2017, quanto às regras de evidenciação por fontes 
de recursos; 

- Adote as medidas administrativas necessárias para a devida conciliação dos 
saldos divergentes observados entre o Anexo 5 do Relatório de Gestão 
Fiscal e Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço 
Patrimonial do exercício de 2019, bem como que promova a restituição à 
fonte 540, com recursos da fonte ordinários, do valor de R$ 221.784,78 
(64.817,1318 VRTE), devendo a medida ser comprovada na próxima 
prestação de contas anual. 

- Adote as medidas administrativas adequadas para que seja promovida a 
revisão dos trabalhos realizados pela comissão de inventário quando ao 
levantamento físico do almoxarifado no exercício de 2019, bem como do 
levantamento extemporâneo realizado pelo Setor de Almoxarifado e, 
porventura, constatado o extravio de materiais, que providencie a imediata 
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instauração de tomada de contas especial nos termos da Instrução 
Normativa TC nº 32/2014, sob pena de responsabilidade solidária, para 
apuração dos fatos e de eventuais omissões, a identificação dos 
responsáveis e a quantificação do dano decorrente, devendo comunicar o 
fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento. 

Registre-se que consta juntado aos autos o protocolo 06639/2021-3, dando 
cumprimento à determinação contida no item 1.5 do Acórdão 1721/2019-5, 
Processo TC 3330/2019-2. 

 

Indo os autos ao Ministério Público de Contas, o parquet manifestou-se por meio do 

Parecer 03161/2021-9 anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na 

Instrução Técnica Conclusiva 02651/2021-7 e reservando-se o direito de manifestar-

se oralmente por ocasião da sessão de julgamento/apreciação em defesa da ordem 

jurídica. 

Pautados os autos, na 40ª sessão da segunda Câmara, realizada em 01 de 

setembro de 2021, o responsável compareceu aos autos, representado por seu 

procurador, para realizar sustentação oral, momento em que fora deferido a juntada 

das notas taquigráficas e dos   memoriais   de   documentos. 

Ato subsequente foram os autos à área técnica que manifestou-se por meio da 

Manifestação Técnica de defesa oral 0097/2021-9, concluindo como segue: 

IV – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
Analisados os argumentos e documentos acostados em razão de sustentação 
oral realizada pelo Sr. Luiz Américo Borel, conclui-se pela mantença das 
irregularidades contidas nos itens 2.2 e 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva 
2651/2021 

2.2 INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA DOS VALORES RECEBIDOS A 
TÍTULO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. 
(ITEM 4.3.8 DO RTC 00115/2021-3). 
2.7 EVIDENCIAS DE FALHAS NA REALIZAÇÃO 
DO INVENTÁRIO DE BENS EM ESTOQUE. (ITEM 
3.3.3 DO RTC 00114/2021-9). 

Desta forma, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação 
pertinente, opina-se 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 Americo Borel, 
prefeito do município de Alto Rio Novo no exercício 2019, na forma do art.  
80, III da Lei Complementar 621/2012 c/c art.  132, III do RITCES, aprovado 
pela Resolução TC nº 261/2013. 
Propõe-se, ainda, determinar ao atual prefeito, ou a quem lhe vier a 
substituir, que: 
- Observe o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 
Nacional e IN TCEES 43/2017, quanto às regras de evidenciação por fontes 
de recursos; 
- Adote as medidas administrativas necessárias para a devida conciliação dos 
saldos divergentes observados entre o Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal 
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e Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço 
Patrimonial do exercício de 2019, bem como que promova a restituição à 
fonte 540, com recursos da fonte ordinários, do valor de R$ 221.784,78 
(64.817,1318 VRTE), devendo a medida ser comprovada na próxima 
prestação de contas anual.  
- Adote as medidas administrativas adequadas para que seja promovida a 
revisão dos trabalhos realizados pela comissão de inventário quando ao 
levantamento físico do almoxarifado no exercício de 2019, bem como do 
levantamento extemporâneo realizado pelo Setor de Almoxarifado e, 
porventura, constatado o extravio de materiais, que providencie a imediata 
instauração de tomada de contas especial nos termos da Instrução Normativa 
TC nº 32/2014, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração dos 
fatos e de eventuais omissões, a identificação dos responsáveis e a 
quantificação do dano decorrente, devendo comunicar o fato ao Tribunal, 
encaminhando-a para julgamento. 
Finalmente, que seja submetido o processo ao relator para prosseguimento 
do feito, na forma regimental. 

 

Ato subsequente foram os autos ao Ministério Público de Contas que manifestou-se 

por meio do Parecer 05349/2021-7 anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos 

delineados na Manifestação Técnica de Defesa Oral 00097/2021-9. 

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, 

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 
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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 

constitucionalmente1 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 

Constituição2 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): 

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; 

                                                 
1
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. 

 
2
 Art. 31 da Constituição Federal 1988; art. 29 da Constituição Estadual e art. 15, Inciso V c/c art. 117. 
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 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 2019 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 

 

2.1.1 DO RELATÓRIO TÉCNICO 0115/2021-3 

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 contas3, reproduzo a seguir as 

análises realizadas pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade-NCONTAS, 

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

apreciação das contas por este Relator bem como, subsidiarão o julgamento destas 

contas pela Câmara Municipal: 

 

                                                 
3
 Manual de Inicio de Mandato - TCEES 
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2. FORMALIZAÇÃO 

2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO 

Considerando que a prestação de contas foi entregue em 21/05/2020, via sistema 
CidadES, verifica-se que a unidade gestora observou o prazo limite de 15/06/2020, 
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 21/05/2022. 
3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 919/2018, 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 934/2018, estimou a receita 
em R$ 27.035.000,00 e fixou a despesa em R$ 27.035.000,00 para o exercício em 
análise, admitindo a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 
R$ 5.407.000,00, conforme art. 4º da LOA e art. 1º da Lei Municipal 958/2019. 
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 1) Créditos adicionais abertos no exercício                                          Em R$ 1,00 

Leis 
Créditos adicionais 

suplementares 

Créditos 
adicionais 
especiais 

Créditos 
adicionais 

extraordinários 
Total 

934/2018 (LOA) 3.870.656,28 0,00 0,00 3.870.656,28 

938/2019 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

942/2019 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 

949/2019 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 

953/2019 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 

954/2019 295.300,00 0,00 0,00 295.300,00 

957/2019 .6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 

958/2019 1.236.806,98 0,00 0,00 1.236.806,98 

Total 5.633.763,26 268.000,00 0,00 5.901.763,26 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 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$ 1.888.850,00, 
conforme segue. 
Tabela 2) Despesa total fixada                                                                              Em R$ 1,00 

(=) Dotação inicial (BALORC) 27.035.000,00 

(+) Créditos adicionais suplementares (apurado) 5.633.763,26 

(+) Créditos adicionais especiais (apurado) 268.000,00 

(+) Créditos adicionais extraordinários (DEMCAD) 0,00 

(-) Anulação de dotações (apurado) 3.715.613,26 

(=) Dotação atualizada apurada (a) 29.221.150,00 

(=) Dotação atualizada BALORC (b) 28.923.850,00 

(=) Divergência (c) = (a) – (b) 297.300,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALORC, DEMCAD 

Verifica-se que as fontes para abertura dos créditos adicionais foram as seguintes: 
Tabela 3) Fontes de Créditos Adicionais                                                              Em R$ 1,00 

Anulação de dotações 3.715.613,26 
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Excesso de arrecadação 400.000,00 

Superávit Financeiro 1.050.000,00 

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 (apurado) 736.150,00 

Total 5.901.763,26 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 DEMCAD 

Considerando que a autorização contida na LOA para abertura de créditos adicionais 
foi de R$ 5.407.000,00 e a efetiva abertura foi de R$ 5.107.463,26, constata-se o 
cumprimento à autorização estipulada. 
Ao realizar uma análise individualizada por fonte de recursos, conforme tabela 
seguinte, verificou-se a suficiência de recursos para a abertura de crédito adicional 
proveniente de excesso de arrecadação e a insuficiência de recursos para a 
abertura de crédito adicional proveniente do superávit financeiro na fonte 520.  
Entretanto, constata-se que a fonte 001 (recursos ordinários) possuía saldo financeiro 
remanescente suficiente para cobrir a fonte deficitária, nesse sentido, sugere-se que 
o gestor não seja notificado.
 
Tabela 4) Fontes de Créditos Adicionais x Fontes de Recursos                        Em R$ 1,00 

DEMCAD 
BALANCETE 

RECEITA 
BALPAT 

Fontes de Recursos 

Abertura de Créditos 
Adicionais 

Excesso de Arrecadação 
Superávit Financeiro do 

Exercício Anterior 

Excesso de 
Arrecadação 

(a) 

Superávit 
Financeiro do 

Exercício 
Anterior 

(b) 

Apurado 
(c) 

Suficiência/ 
Insuficiência 
(d) = (c) – (a) 

Apurado 
(e) 

Suficiência/ 
Insuficiência 
(f) = (e) – (b) 

 212 - TRANSFERÊNCIAS 

FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DOS 
GOVERNOS MUNICIPAIS 

 400.000,00  500.000,00  988.645,63  588.645,63  1.540.111,60  1.040.111,60 

 520 - OUTRAS 
TRANSFERÊNCIAS DE 
CONVÊNIOS OU 
CONTRATOS DE 
REPASSES DOS 
ESTADOS 

 0,00  550.000,00  558.533,48  0,00  373.098,64  - 176.901,36 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 DEMCAD E BALPAT e PCM/2019 Balancete Receita 
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INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 
4.1.1 Divergência entre a dotação atualizada e a evidenciada no Balanço 

Orçamentário 

Constatou-se divergência entre a dotação atualizada apurada por esta Corte de 
Contas e o valor da dotação atualizada registrada no Balanço Orçamentário, no 
montante de R$ 297.300,00, conforme demonstrado na tabela 02o.  
Observa-se que parte da divergência se deve ao fato de que o crédito especial, 
autorizado pela Lei Municipal 949/2019, no valor de R$ 18.000,0, além dos creditos 
suplementares, autorizados pelas Leis 954/2019 e 957/2019, nos respectivos valores 
de R$ 295.300,00 e R$ 6.000,00, não foram registrados no DEMCAD. Constatou-se 
ainda que a Lei Municipal 953/2019 autorizou abertura de crédito suplementar no 
valor de R$ 195.000,00, ao passo que no DEMCAD está registrado o valor de R$ 
193.000,00. 
Ressalta-se que a falta de registro desses créditos, além do impacto orçamentário, 
pode ter impacto nos valores de execução da despesa constantes nos 
demonstrativos contábeis encaminhados na PCA. 
Nesse sentido, sugere-se  a notificar o responsável para que apresente justificativas 
que esclareçam a inconsistência. 
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 5) Resultados Primário e Nominal                                                             Em R$ 1,00 

Rubrica Meta LDO Execução 

Receita Primária   28.145.505,13 

Despesa Primária   26.657.041,32 

Resultado Primário 390.000,00 1.488.463,81 
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Resultado Nominal 390.000,00 1.581.030,06 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 

As informações demonstram o cumprimento da Meta Fiscal do Resultado Primário e o 

cumprimento da Meta Fiscal do Resultado Nominal, previstas no Anexo de Metas 
Fiscais da LDO. 
4.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  

No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que houve uma arrecadação de 
101,63% em relação à receita prevista: 
Tabela 6) Execução orçamentária da receita                                                 Em R$ 1,00 

Unidades gestoras 
Previsão 

Atualizada 
Receitas 

Realizadas 
% Arrecadação 

Fundo Municipal de Saúde 2.195.025,84 2.616.677,12 119,21 

Fundo Municipal de Educação 8.000,00 651.513,14 8.143,91 

Prefeitura Municipal 25.581.974,16 24.969.881,12 97,61 

Total (BALORC por UG) 27.785.000,00 28.238.071,38 101,63 

Total (BALORC Consolidado) 27.785.000,00 28.238.071,38 101,63 

Divergência 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALORC 

A receita orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a que 
segue: 
Tabela 7) Receita Orçamentária por categoria econômica (consolidado)        Em R$ 1,00 

Categoria da Receita Previsão Atualizada 
Receitas 

Realizadas 

Receita Corrente 26.814.642,86 25.830.372,46 

Receita de Capital 970.357,14 2.407.698,92 

Operações De Crédito / Refinanciamento 0,00 0,00 

Totais 27.785.000,00 28.238.071,38 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALORC 

A execução orçamentária consolidada representa 94,70% da dotação atualizada, 
conforme se evidencia na tabela a seguir: 
Tabela 8) Execução orçamentária da despesa                                                    Em R$ 1,00 

Unidades gestoras 
Dotação 

Atualizada 
Despesas 

Empenhadas 
% Execução 

Prefeitura Municipal 14.612.976,51 13.555.099,38 92,76 

Fundo Municipal de Educação 6.817.873,49 6.654.176,65 97,60 

Fundo Municipal de Saúde 6.333.000,00 6.077.236,57 95,96 

Câmara Municipal 1.160.000,00 1.105.342,32 95,29 

Total (BALORC por UG) 28.923.850,00 27.391.854,92 94,70 

Total (BALORC Consolidado) 28.923.850,00 27.391.854,92 94,70 

Divergência 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALORC - PCM/2019 Balancete Despesa 

A despesa orçamentária, segundo a classificação por categoria econômica, é a que 
segue: 
Tabela 9) Despesa orçamentária por categoria econômica (consolidado)          Em  R$ 1,00 

Especificação 
Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Despesas 
Empenhadas 

Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

Corrente 24.512.610,25 26.769.137,63 25.430.556,21 24.937.852,75 24.183.895,11 

De Capital 2.502.389,75 2.134.712,37 1.961.298,71 1.592.143,24 1.541.948,51 

Reserva de 
Contingência 

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

Totais 27.035.000,00 28.923.850,00 27.391.854,92 26.529.995,99 25.725.843,62 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALORC PCM//2019 Balancete Despesa 

A execução orçamentária evidencia um resultado superavitário no valor de R$ 
846.216,46, conforme demonstrado a seguir: 
Tabela 10) Resultado da execução orçamentária (consolidado)                         Em R$ 1,00 

Receita total realizada 28.238.071,38 

Despesa total executada (empenhada) 27.391.854,92 

Resultado da execução orçamentária (déficit/superávit) 846.216,46 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALORC 
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Registre-se que não foram identificadas evidências de execução de despesas sem o 
prévio empenho (Art. 167, II da Constituição da República, arts. 59 e 60 da Lei 
4320/64). 
4.3.1 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 11) 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 02373/2020-2 – PCM/2019 Balancete Despesa  
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da 
Reserva de Contingência. 
4.3.2 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 12) 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 02373/2020-2 – PCM/2019 Balancete Despesa  
Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da 
Reserva do RPPS. 
4.3.3 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 13) Execução da Despesa Orçamentária  

Despesa Empenhada (a) 27.391.854,92  

Dotação Atualizada (b) 28.923.850,00 

Execução da despesa em relação à dotação (a-b) -1.531.995,08 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALORC 
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em 
valores superiores à dotação atualizada. 
4.3.4 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 14) Planejamento Orçamentário 

Dotação Atualizada – BALORC (a) 28.923.850,00 

Receita Prevista Atualizada – BALORC (b) 27.785.000,00 

Dotação a maior (a-b) 1.138.850,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 - BALORC 

Tabela 15) Informações Complementares para análise 
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Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – BALORC (Previsão Atualizada) 0,00 

Saldo de Superávit Financeiro – Exerc. Anterior – BALORC (Previsão Atualizada) 1.050.000,00 

Saldo de Reabertura de Créditos Adicionais Exerc. Anterior – BALORC (Previsão Atualizada) 0,00 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Superávit Financeiro Exerc. Anterior) - DEMCAD 1.050.000,00 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Reabertura de Créditos Adicionais) - DEMCAD 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALORC, DEMCAD 
Pelo exposto, verifica-se que foram abertos créditos adicionais por superávit 
financeiro do exercício anterior, conforme Tabela 15 e 03, e com recursos 
provenientes de convênios no valor de R$ 736.150,00 e de excesso de arrecadação 
no valor de           R$ 4000.000,00, conforme Tabela 03, justificando a apresentação 
da dotação atualizada em valor superior à receita prevista atualizada. 
4.3.5 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 16) Execução da Despesa Orçamentária 

Despesas Empenhadas (a) 27.391.854,92  

Receitas Realizadas (b) 28.238.071,38 

Execução a maior (a-b) - 846.216,46 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALORC 

Tabela 17) 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 1.050.000,00 

Créditos Adicionais Abertos no Exercício (Fonte: Reabertura de Créditos Adicionais) - DEMCAD 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALORC, DEMCAD 
Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em 
valores superiores à receita realizada. 
4.3.6 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 18) Aplicação de Recursos por Função de Governo                            Em R$ 1,00 

Função de Governo Despesa 

Cód. Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga 

12 EDUCAÇÃO 8.309.751,52 8.075.332,74 7.896.734,90 7.606.863,16 

04 ADMINISTRAÇÃO 6.826.870,33 6.513.364,39 6.461.450,66 6.308.711,93 

10 SAÚDE 6.362.000,00 6.105.461,29 5.961.628,49 5.800.010,31 

15 URBANISMO 2.728.306,00 2.508.260,54 2.089.227,92 2.000.796,70 

20 AGRICULTURA 1.396.251,15 1.258.945,81 1.227.060,77 1.193.543,13 

01 LEGISLATIVA 1.160.000,00 1.105.342,32 1.089.585,77 1.089.585,77 

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.294.016,00 1.095.424,48 1.081.504,13 1.019.689,72 

18 GESTÃO AMBIENTAL 250.001,00 219.950,87 219.950,87 218.813,87 

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 199.324,00 197.862,57 197.862,57 193.685,52 

13 CULTURA 173.920,00 173.263,32 166.343,32 156.343,32 

27 DESPORTO E LAZER 184.410,00 129.694,64 129.694,64 128.848,24 

02 JUDICIÁRIA 14.000,00 8.951,95 8.951,95 8.951,95 

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

17 SANEAMENTO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
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99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 28.923.850,00 27.391.854,92 26.529.995,99 25.725.843,62 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Balancete Despesa 

Tabela 19) 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  15.195.106,90  14.962.692,05  14.946.935,50  14.718.924,19 

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

Outras Despesas Correntes  11.573.030,73  10.467.864,16  9.990.917,25  9.464.970,92 

Investimentos  1.409.420,37  1.236.014,72  866.859,25  816.664,52 

Inversões Financeiras  0,00  0,00  0,00  0,00 

Amortização da Dívida  725.292,00  725.283,99  725.283,99  725.283,99 

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

TOTAL 28.923.850,00  27.391.854,92  26.529.995,99  25.725.843,62 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Balancete Despesa 

Tabela 20) Aplicação de Recursos por Modalidade de Aplicação            Em R$ 1,00 

Modalidade de Aplicação Despesa 

Cód Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga 

90 Aplicações diretas 27.438.072,59 25.935.609,00 25.073.750,07 24.269.597,70 

30 
Transferências a estados e ao distrito 
federal 

9.847,00 9.846,12 9.846,12 9.846,12 

71 
Transferências a consórcios públicos 
mediante contrato de rateio 

344.550,06 343.520,62 343.520,62 343.520,62 

93 
Aplicação direta decorrente de operação 
de órgão, fundos e entidades integrantes 
dos orçamentos fisc 

936.980,12 936.979,56 936.979,56 936.979,56 

41 
Transferências a municípios – fundo a 
fundo 

24.319,85 24.319,85 24.319,85 24.319,85 

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 

136.101,00 128.100,39 128.100,39 128.100,39 

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

70 
Transferências a instituições 
multigovernamentais 

13.479,38 13.479,38 13.479,38 13.479,38 

TOTAL 28.923.850,00  27.391.854,92  26.529.995,99  25.725.843,62 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Balancete Despesa 

4.3.7 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 21) Aplicação Recursos Royalties (Função/Programa)                  Em R$ 1,00 

Fonte Descrição Receita 
Despesa 

Programa Empenhada Liquidada Paga 

530 Federal 1.903.482,00 
04 - administração / 0002 - 
coordenação de ações 
executivas 

30.708,61 29.039,31 25.533,64 
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04 - administração / 0003 - apoio 
administrativo da secretaria 
municipal de administração 

274.636,95 248.066,37 239.620,78 

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

122.756,54 122.756,54 97.919,71 

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

210.990,39 194.056,54 180.951,55 

      
04 - administração / 0080 - 
mapeamento do municipio 

113.948,00 113.948,00 103.688,00 

      
04 - administração / 0122 - 
contabilidade geral 118.800,00 118.800,00 118.800,00 

      

08 - assistência social / 0034 - 
apoio administrativo da 
secretaria municipal de ação 
social 

18.714,28 18.714,28 18.714,28 

      
08 - assistência social / 0046 - 
conselho tutelar 

4.651,58 4.651,58 4.651,58 

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

65.250,09 65.250,09 65.250,09 

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

40.588,14 33.189,97 8.148,82 

      
12 - educação / 0019 - 
alimentação escolar 

89.900,98 89.900,98 50.342,08 

      
12 - educação / 0068 - 
transporte escolar municipal 53.282,04 53.282,04 1.487,96 

      
13 - cultura / 0059 - apoio ao 
desenvolvimento turístico 6.920,00 0,00 0,00 

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

378.201,56 324.688,41 271.052,92 

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

419.699,30 387.814,26 359.719,44 

Subtotal 1.903.482,00  1.949.048,46 1.804.158,37 1.545.880,85 

540 Estadual 1.293.961,06 
04 - administração / 0002 - 
coordenação de ações 
executivas 

5.761,57 5.761,57 5.761,57 

      
04 - administração / 0003 - apoio 
administrativo da secretaria 
municipal de administração 

246.693,06 246.693,06 246.116,60 

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

43.905,25 43.905,25 20.541,50 

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

105.029,27 105.029,27 105.029,27 

      
04 - administração / 0114 - 
prevensao  de calamidade 
publica 

9.319,82 9.319,82 9.319,82 

      

08 - assistência social / 0034 - 
apoio administrativo da 
secretaria municipal de ação 
social 

32.374,23 32.374,23 29.518,23 

      
08 - assistência social / 0046 - 
conselho tutelar 

5.436,22 5.436,22 3.841,17 

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

67.444,34 67.444,34 59.134,34 

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

269.040,02 269.040,02 264.982,72 
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12 - educação / 0019 - 
alimentação escolar 

45.931,20 45.931,20 45.931,20 

      
12 - educação / 0020 - 
transporte escolar 23.659,20 23.659,20 15.524,64 

      
12 - educação / 0068 - 
transporte escolar municipal 103.141,05 75.358,05 75.358,05 

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

73.805,60 73.805,60 73.805,60 

      

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

6.757,50 6.757,50 6.757,50 

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

262.599,29 262.599,29 262.599,29 

Subtotal 1.293.961,06  1.300.897,62 1.273.114,62 1.224.221,50 

TOTAL 3.197.443,06  3.249.946,08 3.077.272,99 2.770.102,35 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Balancetes Receitas e Despesas 

Verificou-se, no balancete da despesa executada, se houve utilização de recursos 
das fontes 530 e 540 para pagamento de dívidas ou remuneração do quadro 
permanente de pessoal e comissionados, não havendo evidências de 
descumprimento ao art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e ao art. 2º da Lei Estadual 
10.988/2019. 
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 

4.3.8 Inconsistência na movimentação financeira dos valores recebidos a título de 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural. 

Base Normativa: Artigos 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103 e 105 da Lei 4320/1964.  
Consoante documentação contida na Prestações de Contas Anual, observou-se a 
seguinte movimentação nos recursos recebidos a título de Royalties do Petróleo 
Transferidos pela União (fonte 530) e Transferidos pelo Estado (fonte 540): 

Fonte 530 Federal 540 Estadual 

Saldo bancário em 31/12/2018 (BALANCORR PCM 01/2019) (a) 74.119,04 306.378,54 

Receita (Tabela 21) (b) 1.903.482,00 1.293.961,06 

Depesa paga (Tabela 21) (c) 1.545.880,85 1.224.221,50 

Saldo bancário apurado TCEES em 31/12/2019 (d) = (a + b – c) 431.720,19 376.118,10 

Saldo bancário em 31/12/2019 (BALANCORR PCM 13/2019) (e) 777.497,58 176.720,95 

Divergencia (f)  = (d – e) - 345.777,39 199.397,15 

   

Superávit Financeiro Exercício Anterior (BALPAT) (a) - 1.476,91 297.012,54 

Receita (Tabela 21) (b) 1.903.482,00 1.293.961,06 

Despesa empenhada (Tabela 21) (c) 1.949.048,46 1.300.897,62 

Superavit/Deficit apurado TCEES (d) = (a + b – c) - 47.043,37 290.075,98 

Saldo bancário em 31/12/2019 (BALANCORR PCM 13/2019)  (e) 777.497,58 176.720,95 

Restos a pagar inscritos no exercício (DEMRAP) (f) 403.167,61 76.676,12 

Saldo bancário ajustado em 31/12/2019 (g) = (e – f)  374.329,97 100.044,83 

Superavit/Deficit Balanço Patr. 31/12/2019 (BALPAT) (h) 361.345,19 92.042,99 

Divergencia (i)  = (d – h) 314.301,82 198.032,99 

Da tabela anterior restou evidenciado que a movimentação financeira das fontes de 
recursos 530 e 540 apresentaram divergência entre os valores apurados pelo TCEES 
e os informados pelo gestor. Nesse sentido, sugere-se notificar o responsável para 
que apresente as justificativas que julgar necessárias, acompanhadas de 
documentação probatória pertinentes. 
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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. 
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro. 
Tabela 22) Balanço Financeiro (consolidado)                                                  Em R$ 1,00 

Saldo em espécie do exercício anterior 5.478.995,01 

Receitas orçamentárias 28.238.071,38 

Transferências financeiras recebidas 0,00 

Recebimentos extraorçamentários 4.679.548,52 

Despesas orçamentárias 27.391.854,92 

Transferências financeiras concedidas 0,00 

Pagamentos extraorçamentários 4.528.245,13 

Saldo em espécie para o exercício seguinte 6.476.514,86 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALFIN 

Destaca-se, a seguir, o saldo contábil das disponibilidades apresentado nos termos 
de verificação. 
Tabela 23) Disponibilidades                                                                            Em R$ 1,00 

Unidades gestoras Saldo 

Fundo Municipal de Saúde 1.797.363,93 

Câmara Municipal 15.756,55 

Fundo Municipal de Educação 829.198,47 

Prefeitura Municipal 3.834.195,91 

Total (TVDISP por UG) 6.476.514,86 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 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$ 4.099.989,09. 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 24) Síntese da DVP (consolidado)                                                             Em R$ 1,00 

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) 32.265.267,14 

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) 28.165.278,05 

Resultado Patrimonial do período 4.099.989,09 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 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. 
Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial do município, no 
encerramento do exercício em análise: 
Tabela 25) Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)                                   Em R$ 1,00 

Especificação 2019 2018 

Ativo circulante 14.393.708,31 12.763.148,15 

Ativo não circulante 29.229.753,44 29.058.307,40 
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Passivo circulante 2.416.317,71 2.601.709,62 

Passivo não circulante 10.995.455,98 13.178.077,45 

Patrimônio líquido 30.211.688,06 11.980.700,11 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 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 26) Resultado financeiro                                                                         Em R$ 1,00 

Especificação 2019 2018 

Ativo Financeiro (a) 7.960.367,29 6.941.938,63 

Passivo Financeiro (b) 2.123.442,47 2.373.922,59 

Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c) = (a) – (b)  5.836.924,82 4.568.016,04 

Recursos Ordinários 1.129.303,95 1.553.501,63 

Recursos Vinculados 4.707.620,87 3.014.514,41 

Resultado Financeiro por Fonte de Recursos (d) 5.836.924,82 4.568.016,04 

Divergência (c) – (d) 0,00 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 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 27) Movimentação dos restos a pagar                                                       Em R$ 1,00 

Restos a Pagar 
Não 

Processados 
(a Liquidar) 

Não 
Processados 

(em 
Liquidação) 

Processados Total Geral 

Saldo Final do Exercício Anterior 1.258.084,62 0,00 653.664,45 1.911.749,07 

Inscrições 861.858,93 0,00 804.152,37 1.666.011,30 

Incorporação/Encampação 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pagamentos 1.026.336,59 0,00 630.145,10 1.656.481,69 

Cancelamentos 221.563,49 0,00 23.519,35 245.082,84 

Outras baixas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Final do Exercício Atual 872.043,47 0,00 804.152,37 1.676.195,84 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019  DEMRAP 

INDICATIVO DE IRREGULARIDADE 

6.1 Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço patrimonial é 

inconsistente em relação ao apurado pelo tcees por meio do anexo 5 

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 nos resultados financeiros das fontes de recursos evidenciados, 
conforme se demonstra: 

Fonte de recursos 

Resultado financeiro 

Diferença 
Anexo 5 BALPAT 

001 - recursos ordinários - 23.762,23 1.129.303,95 - 1.153.066,18 

111 - receita de impostos e de transferência de impostos - educação - 43.393,90 200.333,33 - 243.727,23 

112 - transferências do FUNDEB (60%) 41.039,91 57.886,41 - 16.846,50 
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113 – Transferências do FUNDEB - 14.904,99 - 7.637,68 - 7.267,31 

120 - transferência do salário educação  1.195,22 1.164,68 30,54 

121 - transf de recursos do FNDE ref ao prog dinheiro direto na escola (pdde) 5.520,00 0,00 5.520,00 

122 - transf de recursos do FNDE ref ao prog nacional alim escolar (pnae) - 787,22 - 787,22 0,00 

123 - transf de recur. do FNDE ref ao prog nac apoio transp escolar  (pnate) - 59.663,74 - 59.663,74 0,00 

124 - outras transferências de recursos do FNDE 64.110,64 64.207,06 - 96,42 

125 – transferências de convênios - educação - 3.807,26 - 3.807,26 0,00 

211 - receita de impostos e transferência de impostos - saúde 4.855,20 98.755,16 - 93.899,96 

212 - transf. fundo a fundo recur do SUS prov do gov federal (bloco de custeio 

ações e serv. púb. de saúde) 
1.497.320,27 1.504.360,52 - 7.040,25 

214 - transf fundo a fundo de rec. do SUS provenientes do governo estadual 1.569,20 0,00 1.569,20 

290 - outros recursos vinculados à saúde - 2.907,83 - 2.097,83 0,00 

311 - transf de recursos do fundo nacional de assintência social – FNAS - 103.90 - 17.677,95 17.574,05 

312 – transferências de convênios – assistência social - 303,10 0,00 - 303,10 

390 - outros recursos vinculados à assintência social – demais recursos 297.048,05 283.295,30 13.752,75 

510 - outras transferências de convênios da união 1.342.065,24 1.347.424,20 - 5.358,96 

520 - outras transferências de convênios dos estados 55.357,27 55.357,27 0,00 

530 - transferência da união referente royalties do petróleo 359.106,53 361.345,19 - 2.238,66 

540 - transferência dos estados referente  royalties do petróleo 67.332,00 92.042,99 - 24.710,99 

610 - contribuição de intervenção no domínio econômico – CIDE 7.010,43 0,00 7.010,43 

620 - contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP 9.242,00 83.515,10 - 74.273,10 

930 – recursos de alienação de bens/ativos 54,00 0,00 54,00 

940 – outras vinculações de transferências 649.605,34 0,00 649.605,34 

972 – recursos extraorçamentárias vinculados a depósitos judiciais 0,00 0,42 - 0,42 

979 – outros recursos extraorçamentários 0,00 - 0,42 0,42 

990 - outras destinações vinculadas de recursos 0,00 649.605,34 - 649.605,34 

O resultado acima é inconsistente com o apurado por este TCEES, por meio do 
Anexo 5 da RGF, Tabela 33 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, sugere-se notificar o responsável 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, patrimoniais, 
agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras 
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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 2019, que, conforme 
planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 25.830.372,46. 
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas, que as 
despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 49,34% da receita 
corrente líquida ajustada, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, 
sintetizada na tabela a seguir: 
Tabela 28) Despesas com pessoal – Poder Executivo                                       Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada 25.830.372,46 

Despesa Total com Pessoal – DTP 12.746.390,48 

% Apurado (DTP / RCL Ajustada) 49,34 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Demonstrativos de Gestão Fiscal 

Conforme a tabela anterior, observa-se o descumprimento do limite de alerta de 
pessoal do Poder Executivo em análise, apesar do cumprimento do limite máximo e 
do limite prudencial. 
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o Poder Executivo e 
o Poder Legislativo, constatou-se que essas despesas atingiram 52,92% em relação 
à receita corrente líquida ajustada, conforme evidenciado resumidamente na tabela a 
seguir: 
Tabela 29) Despesas com pessoal – Consolidado                                       Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada 25.830.372,46 

Despesa Total com Pessoal – DTP 13.669.128,31 

% Apurado (DTP / RCL Ajustada) 52,92 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Demonstrativos de Gestão Fiscal 

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. 
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 
17,48% da receita corrente líquida, conforme se demonstra na tabela a seguir: 
Tabela 30) Dívida Consolidada Líquida                                                               Em R$ 1,00 

Descrição Valor 
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Dívida consolidada 10.188.993,99 

Deduções 5.672.362,49 

Dívida consolidada líquida 4.516.631,50 

Receita Corrente Líquida – RCL 25.830.372,46 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 17,48 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Demonstrativos de Gestão Fiscal 

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: 

 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; 
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 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 31) Operações de Crédito (Limite 16% RCL)                                            Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida – RCL 25.830.372,46 

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 02373/2020-2 - PCM/2019 Demonstrativos de Gestão Fiscal 

Tabela 32) Operações de Crédito – ARO (Limite 7% RCL)                                   Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente líquida – RCL 25.830.372,46 

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 02373/2020-2 - PCM/2019 Demonstrativos de Gestão Fiscal 

Tabela 33) Garantias Concedidas (Limite 22% RCL)                                          Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida – RCL 25.830.372,46 

Montante global das garantias concedidas 0,00 

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

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Demonstrativos de Gestão Fiscal 

 
De acordo com os demonstrativos encaminhados e os limites previstos em Resolução 
do Senado Federal constatou-se o cumprimento, no exercício, dos limites de 16% da 
RCL com o montante global das Operações de Crédito, e o cumprimento, no 
exercício, dos limites de 7% da RCL com o montante global das operações de crédito 
por antecipação de receitas orçamentárias – ARO. 
Constatou-se também o cumprimento, no exercício, dos limites de 22% da RCL com 
o montante global das concessões de garantias e recebimentos 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 
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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 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 2019) são as que seguem: 
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Tabela 34) Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar                                                                                                                  R$ 1,00 

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS 
DISPON. DE CAIXA 

BRUTA 
(a) 

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Dispon. De 
caixa líquida 

(antes da 
inscrição em 

restos a 
pagar não 

processados 
do exercício) 

1
 

(g) = a – (b + c 
+ d + e) - f ) 

RP 
empenhados 

e não 
liquidados do 

exercício 
(h) 

Empenhos não 
liquidados 
cancelados 

(não inscritos 
por 

insuficiência 
financeira) 

Dispon. 
de caixa 
líquida  

(após  a insc 
em RP não 

proc  do   
exercício 

(i ) = (g - h ) 

RP Liquidados e Não 
Pagos 

RP 
empenhado

s e não 
liquidados 

de 
exercícios 
anteriores 

(d) 

Demais 
obrigações 
financeiras 

(e) 

Insuficiênci
a 

financeira 
verificada 

no 
consórcio 

público 
(f) 

De 
exercícios 
anteriores 

(b) 

Do 
exercício 

(c) 

TOTAL DOS RECURSOS NÃO 
VINCULADOS (I) 

443.988,17 0,00 127.603,49 0,00 249.311,24 0,00 67.073,44 90.835,67 0,00 - 23.762,23 

001 - recursos ordinários 443.988,17 0,00 127.603,49 0,00 249.311,24 0,00 67.073,44 90.835,67 0,00 - 23.762,23 

TOTAL DOS RECURSOS 
VINCULADOS (II) 

6.016.325,36 0,00 676.548,88 10.184,54 296.955,87 0,00 5.032.636,07 755.266,71 0,00 4.277.369,36 

Recursos Vinculados à Educação 387.192,27 0,00 159.011,29 0,00 175.401,32 0,00 52.779,66 63.471,00 0,00 - 10.691,34 

111 - receita de impostos e de 
transferência de impostos - 
educação 

104.233,22 0,00 70.338,93 0,00 77.288,19 0,00 - 43.393,90 0,00 0,00 - 43.393,90 

113 - transferências do fundeb (40%) 3.243,88 0,00 8.375,38 0,00 9.773,49 0,00 - 14.904,99 0,00 0,00 - 14.904,99 

112 - transferências do fundeb (60%) 183.077,13 0,00 54.484,80 0,00 87.552,42 0,00 41.039,91 0,00 0,00 41.039,91 

120 - transferência do salário 
educação  

27.007,40 0,00 25.812,18 0,00 0,00 0,00 1.195,22 0,00 0,00 1.195,22 

121 - transf de recursos do fnde ref 
ao progr dinheiro direto na escola 
(pdde) 

5.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00 

122 - transf de recursos do fnde ref 
ao progr nacional aliment escolar 
(pnae) 

0,00 0,00 0,00 0,00 787,22 0,00 - 787,22 0,00 0,00 -787,22 

123 - transf. de recur. do fnde ref ao 
prog. nac apoio transp escolar  
(pnate) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.663,74 0,00 - 59.663,74 

124 - outras transferências de 
recursos do fnde 

64.110,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.110,64 0,00 0,00 64.110,64 

125 - transferências de convênios – 
educação 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.807,26 0,00 - 3.807,26 

Recursos Vinculados à Saúde 1.867.526,25 0,00 153.308,18 0,00 68.738,43 0,00 1.645.479,64 143.832,80 0,00 1.501.646,84 

211 - receita de impostos e 
transferência de impostos - saúde 

85.457,00 0,00 42.188,18 0,00 38.413,62 0,00 4.855,20 0,00 0,00 4.855,20 

214 - transferências fundo a fundo 
de rec. do SUS prov do governo 
estadual 

1.569,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,20 0,00 0,00 1.569,20 

212 - transf fundo a fundo recur do 
sus prov do gov Federal (bloco de 
custeio das ações e serv. púb. de 
saúde) 

1.780.412,50 0,00 111.120,00 0,00 28.139,43 0,00 1.641.153,07 143.832,80 0,00 1.497.320,27 

290 - outros recursos vinculados à 
saúde 

87,55 0,00 0,00 0,00 2.185,38 0,00 - 2.097,83 0,00 0,00 - 2.097,83 
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Recursos Vinculados à 
Seguridade Social 

360.679,29 0,00 45.238,04 0,00 4.879,85 0,00 310.561,40 13.920,35 0,00 296.641,05 

311 - transf de recursos do fundo 
nacional de assistência social - fnas 

20.225,95 0,00 13.990,04 0,00 1.259,96 0,00 4.975,95 5.079,85 0,00 - 103,90 

312 - transferências de convênios – 
assistência social 

0,00 0,00 0,00 0,00 303,10 0,00 - 303,10 0,00 0,00 - 303,10 

390 - outros recursos vinculados à 
assintência social – demais recursos 

340.453,34 0,00 31.248,00 0,00 3.316,79 0,00 305.888,55 8.840,50 0,00 297.048,05 

Outras Destinações de Recursos 3.400.927,55 0,00 318.991,37 10.184,54 47.936,27 0,00 3.023.815,37 534.042,56 0,00 2.489.772,81 

510 - outras transferências de 
convênios da união 

1.468.062,07 0,00 11.820,73 1.493,74 0,00 0,00 1.454.747,60 112.682,36 0,00 1.342.065,24 

520 - outras transferências de 
convênios dos estados 

312.735,18 0,00 0,00 8.690,80 0,00 0,00 304.044,38 248.687,11 0,00 55.357,27 

610 - contribuição de intervenção no 
domínio econômico - cide 

7.010,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.010,43 0,00 0,00 7.010,43 

620 - contribuição para o custeio do 
serviço de iluminação pública - cosip 

9.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.242,00 0,00 0,00 9.242,00 

530 - transferência da união 
referente royalties do petróleo 

777.497,58 0,00 258.277,52 0,00 15.223,44 0,00 503.996,62 144.890,09 0,00 359.106,53 

540 - transferência dos estados 
referente  royalties do petróleo 

176.720,95 0,00 48.893,12 0,00 32.712,83 0,00 95.115,00 27.783,00 0,00 67.332,00 

930 - recursos de alienação de 
bens/ativos 

54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 

940 - outras vinculações de 
transferências 

649.605,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.605,34 0,00 0,00 649.605,34 

TOTAL (III) = (I + II) 6.460.313,53 0,00 804.152,37 10.184,54 546.267,11 0,00 5.099.709,51 846.102,38 0,00 4.253.607,13 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Demonstrativos de Gestão Fiscal
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7.4.1 Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira 

suficiente 

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, nas fontes de recursos 123 
– transferência de recursos do FNDE referente ao programa nacional de apoio ao 
transporte escolar; 125 – transferências de convênios - educação e 311 – transferência 
de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS, nos respectivos valores de 
R$ 59.663,74; R$ 3.807,26 e R$ 5.079,85, propõe-se notificar 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). 
Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, 
anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, e devem destinar, ainda, não menos do 
que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
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Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o 
pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. 
Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas anual, que 
o município, no exercício em análise, aplicou 28,43% da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, conforme planilha de apuração, APÊNDICE D deste 
relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir: 
Tabela 35) Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino                      Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 608.834,43 

Receitas provenientes de transferências 15.966.962,54 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino 16.575.796,97 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 4.712.788,32 

% de aplicação 28,43 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Demonstrativos de Gestão Fiscal 

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 81,01% das receitas 
provenientes do Fundeb, conforme demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE 
D, apresentado resumidamente na tabela a seguir: 
Tabela 36) Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério                        Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 4.353.471,00 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério 3.526.568,73 

% de aplicação 81,01 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Demonstrativos de Gestão Fiscal 

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. 
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 
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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 19,37% da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços 
públicos de saúde, conforme demonstrado na planilha de apuração, APÊNDICE E 
deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir: 
Tabela 37) Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde         Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 608.834,43 

Receitas provenientes de transferências 15.966.962,54 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 16.575.796,97 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde 3.210.507,23 

% de aplicação 19,37% 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Demonstrativos de Gestão Fiscal 

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. 
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. 
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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 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. 
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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. 
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 F deste relatório), no decorrer do exercício em 
análise, conforme demonstrado sinteticamente na tabela a seguir: 
Tabela 38) Transferências para o Poder Legislativo                                        Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receitas tributárias e transferências de impostos - Ex. Anterior 15.604.247,64 

% Máximo de gasto do Legislativo - conforme dados populacionais 7,00 

Limite máximo permitido para transferência 1.092.297,33 

Valor efetivamente transferido 1.105.342,32 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCM/2019 Demonstrativos de Gestão Fiscal 

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

9.1 TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS AO PODER LEGISLATIVO EM 

DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

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. 
De acordo com a tabela 38, o Poder Executivo deveria repassar ao Poder Legislativo 
no máximo o valor de R$ 1.092.297,33 a título de duodécimo, no entanto, o valor 
efetivamente repassado correspondeu a R$ 1.105.342,32, excedendo assim em        
R$ 13.044,99 o valor permitido. 
Desta forma, considerando-se o descumprimento do mandamento constitucional, 
sugere-se notificar o responsável para que apresente suas justificativas, 
acompanhadas de documentação comprobatória que julgar necessária. 
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. 
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Consta da Instrução Normativa TC 43/2017 previsão para encaminhamento, pelo 
prefeito, da seguinte documentação correlata:  
- 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 e a prestação de contas foi considerada regular. 
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 E JUSTIFICATIVAS PRÉVIAS 

Com base em controles predefinidos no sistema CidadES, o Apêndice G contém 
relação de pontos de controle, entretanto sem apresentação das respectivas 
justificativas prévias. 
As divergências assinaladas são originárias da comparação entre os demonstrativos 
que compõem a Prestação de Contas Mensal (PCM) e a Prestação de Contas Anual 
(PCA). Registre-se que entre os demonstrativos da PCA, não foram encontradas 
divergências passiveis de apontamentos. 
Em que pese o gestor não ter encaminhado justificativas previas, considerando-se 
que este foi o primeiro exercício em que o sistema CidadES realiza o confronto entre 
PCM x PCA, opina-se no sentido de não notificar o gestor. 
12.2 ANÁLISE DE CONSISTÊNCIAS 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.  
12.2.1 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 39) Restos a Pagar não Processados 

Balanço Financeiro (a) 861.858,93  

Balanço Orçamentário (b) 861.858,93 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALFIN, BALORC 
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 
12.2.2 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 40) Restos a Pagar Processados 

Balanço Financeiro (a) 804.152,37  

Balanço Orçamentário (b) 804.152,37 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALFIN, BALORC 
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 
12.2.3 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 41) Total da Receita Orçamentária 

Balanço Financeiro (a) 28.238.071,38  

Balanço Orçamentário (b) 28.238.071,38 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 – PCA/2019 BALFIN, BALORC 
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 
12.2.4 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 42) Total da Despesa Orçamentária 

Balanço Financeiro (a) 27.391.854,92 

Balanço Orçamentário (b) 27.391.854,92 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALFIN, BALORC 
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 
12.2.5 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 43) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) 

Balanço Financeiro (a) 5.478.995,01  

Balanço Patrimonial (b) 5.478.995,01 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALFIN, BALPAT 
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: F2612-3DF08-6F4CA



PARECER PRÉVIO TC-120/2021 

rpg/fbc 

  

12.2.6 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 44) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) 

Balanço Financeiro (a) 6.476.514,86  

Balanço Patrimonial (b) 6.476.514,86 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALFIN, BALPAT 
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 
12.2.7 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 45) Resultado Patrimonial 

Exercício atual 

DVP (a) 4.099.989,09 

Balanço Patrimonial (b) 4.099.989,09 

Divergência (a-b) 0,00 

Exercício anterior 

DVP (a) 2.701.716,11 

Balanço Patrimonial (b) 2.701.716,11 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019  BALPAT, DEMVAP 
Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos 
contábeis. 
12.2.8 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 46) Comparativo dos saldos devedores e credores 

Saldos Devedores (a) = I + II 71.788.739,80 

Ativo (BALPAT) – I 43.623.461,75 

Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II 28.165.278,05 

Saldos Credores (b) = III – IV + V 71.788.739,80 

Passivo (BALPAT) – III 43.623.461,75 

Resultado Exercício (BALPAT) – IV 4.099.989,09 

Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V 32.265.267,14 

Divergência (c) = (a) - (b) 0,00 
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Fonte: Processo TC 02373/2020-2 - PCA/2019 BALPAT, DEMVAP 
Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas. 
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 2019, 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 
notificação do responsável, com base no art.126 do RITCEES: 

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

4.1.1 Divergência entre a dotação atualizada e a evidenciada 
no Balanço Orçamentário 

Luiz Americo Borel NOTIFICAR 

4.3.8 Inconsistência na movimentação financeira dos valores 
recebidos a título de compensação financeira pela exploração 
de petróleo e gás natural. 

6.1 Resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado 
no balanço patrimonial é inconsistente em relação ao apurado 
pelo TCEES por meio do anexo 5 

7.4.1 Inscrição de restos a pagar não processados sem 
disponibilidade financeira suficiente 

9.1 Transferência de recursos ao poder legislativo em 
desacordo com a constituição federal. 

 
Passo então a apreciação das irregularidades apontadas. 
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2.2 – DAS IRREGULARIDADES 

Quanto às irregularidades narradas nos itens 3.3.2, 4.1.1, 6.1 bem como nos itens 

3.9.3, 7.4.1 e 9.1 do RT 0115/2021-3, ratifico integralmente o posicionamento da 

área técnica, manifestado na Instrução Técnica Conclusiva 2651/2021-7 e acolhido 

pelo Ministério Público de Contas (Pareceres MPC 03514/2020-7) , tomando-o como 

razão de decidir, para afastar as irregularidades narradas nos itens 3.3.2, 4.1.1e  

6.1  e manter no campo da ressalva aquelas narradas nos itens 3.9.3, 7.4.1 e 9.1, 

como reproduzido a seguir: 

2.6 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO CONTÁBIL DOS 
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E O VALOR DO INVENTÁRIO DE BENS 
IMÓVEIS. (ITEM 3.3.2 DO RTC 00114/2021-9). 
Base normativa: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64. 
[...] 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 
Conforme transcrito, o defendente atribui a divergência observada na Tabela 
14 a falha na geração do arquivo estruturado INVIMO.XLM, o que não teria 
afetado os demais demonstrativos físicos como evidenciado em reprodução 
dos Resumos do Inventário de Bens Imóveis, tanto do exercício de 2019, 
como do mês de janeiro/2020: 

 
 

 
 
Note-se que tanto o saldo final em 31/12/2019, como o saldo inicial em 
janeiro/2020, coincidem com aquele exibido pelos respectivos registros 
contábeis, no total de R$ 17.159.928,00. 
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Além disso, esse também é o saldo declarado pela Comissão de Inventário, 
conforme Termo Circunstanciado de Bens Patrimoniais Imóveis de 2019  
(39 - Prestação de Contas Anual 07172/2020-6): 
 

 

 
 
Portanto, uma vez esclarecida a origem da divergência, bem como 
evidenciado que os demais registros físicos guardam correspondência com 
os respectivos registros contábeis, sugere-se que seja afastado o 
indicativo de irregularidade. 
2.1 Divergência entre a dotação atualizada e a evidenciada no 
Balanço Orçamentário. (ITEM 4.1.1 DO RTC 00115/2021-3). 
Base normativa: art. 101 e 102 da Lei 4.320/1964. 
[...] 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 
O presente item aponta diferença de R$ 297.300,00 no confronto entre o 
montante da dotação atualizada apurada pela Tabela 2 e aquele exibido pelo 
Balanço Orçamentário. 
Segundo argumentações e documentos anexados, a defesa afirma que, 
embora devidamente autorizados, os referidos créditos adicionais não foram 
abertos na sua totalidade. 
Em função disso, reafirma os valores registrados pelo arquivo DEMCAD: 

Neste sentido, replicamos a tabela 2 dos autos com o 
objetivo de elucidar as informações ora questionado 
acerca das divergências do Balanço Orçamentário 
(BALORC) em confronto com os créditos adicionais 
(DEMCAD), como segue: 
 

 
 
Nesse contexto, tem-se que a diferença decorra, unicamente, da utilização 
de metodologias distintas na apuração da Despesa Total Fixada, na medida 
em que a Tabela 2 leva em consideração a autorização legislativa, enquanto 
o arquivo DENCAD tenha registrado, unicamente, os créditos efetivamente 
abertos. 
Note-se que, esse confronto se dá dessa forma por medida de prudência, 
posto que permite a constatação da eventual abertura irregular de créditos 
adicionais acima dos montantes legalmente autorizados. Por outro lado, 
tratando-se de autorização, a ausência de abertura de tais créditos, por si só, 
não constitui indicativo de irregularidade. 
Sendo assim, prevalecem os valores constantes do arquivo DEMCAD, não 
se verificando distorções nos resultados apurados, uma vez que a previsão 
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atualizada é aquela demonstrada no Balanço Orçamentário (R$ 
28.923.850,00). 
Portanto, diante de todo o exposto, sugere-se que seja considerado 
afastado o indicativo de irregularidade apontado. 
2.3 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS 
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL É INCONSISTENTE EM 
RELAÇÃO AO APURADO PELO TCEES POR MEIO DO ANEXO 5. (ITEM 6.1 
DO RTC 00115/2021-3). 
Base Normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64. 
[...] 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 
De acordo com o RTC 00115/2021-3, verificou-se que o anexo 5 do Relatório 
de Gestão Fiscal apresentava saldos inconsistentes em relação aos 
evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial. 
Conforme justificativas apresentadas, o defendente destaca que a elaboração 
do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial e do 
Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e dos Restos a Pagar do Anexo 
5 utilizam conceitos distintos, sendo sua principal diferença a utilização de 
todos os ativos financeiros para o cálculo do resultado financeiro, enquanto o 
Anexo 5 só considera os ativos financeiros de caixa e equivalentes de caixa, 
além de alegar a dependência de sistemas informatizados para 
implementação de mudanças que vêm sendo solicitadas aos jurisdicionas: 

Como conceito utilizado na elaboração do Anexo 5 difira 
do utilizado na apuração do resultado financeiro, desta 
forma, e considerando ainda que nos últimos anos o 
controle orçamentário e financeiro dos Municípios 
capixabas vem sofrendo enorme mudança para 
atendimento das diversas normas e informações que a 
legislação e este Egrégio Tribunal de Contas vem 
solicitando (de forma a trazer informações de maior 
qualidade e consequentemente melhorar o controle), 
acreditamos que estamos avançando bastante no 
atendimento dessas demandas, mas ainda (no exercício 
de 2019) estamos dependentes de sistemas 
informatizados que nos permitam introduzir informações e 
controla-las de forma a impedir que a execução 
orçamentária e financeira (que é a base para todas outras 
informações) aceite fazer procedimentos que venham a 
impactar negativamente no atendimento das análises 
efetuadas por esta Corte e consequentemente apresentar 
peças cada vez mais fidedignas.  

Pois bem, temos que registrar que neste indicativo de irregularidade o ponto 
central é o descontrole quanto ao verdadeiro saldo das fontes de recursos 
evidenciadas no Anexo ao Balanço Patrimonial e no Demonstrativo das 
Disponibilidades de Caixa e dos Restos a Pagar.  
É importante ressaltar, 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 o controle das disponibilidades 
financeiras por fonte/destinação de recursos torna-se condição indispensável 
ao atendimento ao artigo 8 da LRF: 

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. 
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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) 

Não obstante, de fato, o método utilizado no cálculo do superávit/déficit 
financeiro possui alguma diferença em relação ao método de apuração das 
disponibilidades líquidas de caixa (anexo 5), sendo essa diferença relacionada 
à composição do ativo financeiro, para um, e a disponibilidade de caixa bruta 
para outro. Ou seja, no ativo financeiro, são considerados os valores 
numerários e os créditos e valores realizáveis independentemente de 
autorização orçamentária, enquanto, que, na disponibilidade bruta, entram 
apenas ativos de alta liquidez, como caixa, bancos, aplicações financeiras. 
Nesse sentido, é possível que haja valores a maior nos resultados das fontes 
demonstradas no Balanço Patrimonial, em relação ao anexo 5.  
Considerando-se tal conceituação, verifica-se que a divergência de maior 
relevância, digna de atenção, está na fonte 940 (outras vinculações de 
transferências) no montante de R$ 649.605,34 (Anexo 5, tabela 34 do RT). 
Notou-se, entretanto, que no Termo de Verificação de Caixa e no Balanço 
Patrimonial o valor está registrado na fonte 990 - outras destinações 
vinculadas de recursos. É que com as mudanças de código de algumas fontes 
de recursos, ocorrida de 2018 para 2019, o chamado “de-para” não foi 
realizado corretamente pelo sistema. 
Dito isto, opina-se pelo afastamento da irregularidade. 
2.8 AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL PARA PERDAS DA DÍVIDA 
ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA. (ITEM 3.9.3 DO 
RTC 00114/2021-9). 
Base legal: IN TC 36/2016. 
[...] 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 
De acordo com as justificativas apresentadas o responsável admite a 
ausência de reconhecimento de ajustes para perdas relativas à dívida ativa 
que, em decorrência de um lapso do setor responsável (Tributário), não se 
deu no exercício sob análise. 
Ademais, pondera a respeito, visto que toda a contabilização relativa à dívida 
ativa municipal se deu de acordo com o evidenciado nos arquivos DEMDAT, 
destacando que o percentual de recebimentos na casa dos 84,38% em 
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relação às inscrições ocorridas no mesmo período, sugerem baixo risco de 
perdas. 
Destaque-se que, conforme Tabela 21 do RT 114/2021-9, quando comparado 
ao saldo acumulado da Dívida Ativa Municipal (tributária e não tributária) o 
montante recebido corresponde a apenas 2,34%. 
Ainda assim, diante do relatado e, considerando o baixo potencial ofensivo da 
ausência de registro das perdas no exercício em curso, sugere-se que o 
presente indicativo de irregularidade seja considerado passível de 
ressalva. 
2.4 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE. (ITEM 7.4.1 DO 
RTC 00115/2021-3). 
Base legal: ART. 55 DA LRF. 
[...] 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 
Este item refere-se à inscrição de restos a pagar não liquidados no exercício, 
nas fontes “Saúde - Recursos próprios”, “Educação - Recursos próprios – 
MDE” e “Não vinculados”, que não apresentavam saldo de disponibilidade de 
caixa líquida suficiente. 
Conforme transcrito, a defesa inicia sua argumentação discorrendo sobre o 
conceito legal de restos a pagar, afirmando que nos termos da legislação 
vigente, estaria vedadas “tão-somente as obrigações de despesas contraídas 
nos últimos dois quadrimestres do mandato ou da legislatura”. 
Em que pese a linha de raciocínio adotada, as vedações constantes do art. 
42 e do art. 55, II, b, 3, ambos da Lei Complementar 101/2000, não são 
excludentes, mas complementares. De fato, o art. 42 tem alcance mais 
amplo, na medida que não se limita aos Restos a Pagar Não Processados em 
31/12, mas a toda despesa decorrente de obrigação contraída nos últimos 
dois quadrimestres da gestão, seja ela contratada e/ou empenhada, liquidada 
ou não. 
Deveras, conforme preceitua a Lei Complementar 101/2000

4
, cabe à 

administração perseguir permanentemente o equilíbrio das contas públicas, 
tendo, para tanto, instituindo instrumentos de controle gerencial entre os 
sistemas de planejamento e de finanças, dentre eles limitar a inscrição de 
restos a pagar não processados às respectivas disponibilidades financeiras. 
Superada essa questão, a despeito do que se apura conforme Tabela 34 do 
RT 00115/2021-3, a defesa alega que as fontes 123, 125 e 311 possuíam 
saldo mais que suficiente para inscrição dos RAP’s Não Processados, tendo 
havido a sua classificação equivocada nas fontes 510 - Outras Transferência 
de Convênio da União e 520 - Transferência Convênios Estado. 
Dando suporte, foram encaminhadas cópias dos respectivos 
extratos/conciliações bancários, constantes da Peca+Complementar+24578-
2021-9 à Peca+Complementar+24582-2021-5 evidenciando a seguinte 
situação: 

 A conta corrente Banco do Brasil, ag. 2387-6, n. 9334-3, identificada 

por “ALTO RIO NOVO-PNAT”, registra o saldo de R$ 59.673,14 em 

31/12/2019, compatível com o RAP 2233/2019 inscrito na fonte 123, 

relativo a “prestação de serviços de transporte escolar Estadual”, no 

total de R$ 59.663,74; 

                                                 
4
 Art. 1º [...] 
 
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
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 A conta corrente Banestes, ag. 185, n. 2.711.345, registra o saldo de 

R$ 3.807,66 em 31/12/2019, compatível com o RAP 2232/2019 inscrito 

na fonte 125, relativo a “prestação de serviços de transporte escolar 

Estadual”, no total de R$ 3.807,26; 

 As contas correntes Banco do brasil, ag. 2387-6, n. 25217-4 

identificada por “ALTO RIO NBL PSB FNAS” e n. 25210-7 identificada 

por “ALTO RIO NBL GBF FNAS”, registrando saldos em 31/12/2019 

que totalizam R$ 178.963,61, mais que suficientes para cobrir o RAP 

1683/2019, relativo a “aquisição de peças para manutenção de veículo 

Ford KA flex” e o RAP 2490/2019, relativo a “contratação de empresa 

especializada na prestação Serviços”, inscritos na fonte 311, no total de 

R$ 5.079,85. 

Somando-se a isso, verifica-se que os as referidas fontes 510 e 520 exibiram, 
conforme Tabela 34 do RT 00115/2021-3, saldos de disponibilidades 
financeiras após a inscrição dos RAP Não Processados de R$ 1.342.065,24 e 
R$ 55.357,27, respectivamente. 
Ainda assim, tais informações estão desacompanhadas de qualquer 
evidência da realização de lançamentos, no decorrer do exercício financeiro 
de 2020, para regularizar a classificação de tais recursos, remanescendo uma 
inconsistência de natureza formal. 
Assim, diante de todo o exposto, sugere-se que o presente indicativo de 
irregularidade seja considerado passível de ressalva. 
2.5 TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS AO PODER LEGISLATIVO EM 
DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (ITEM 9.1 DO 
RTC 00115/2021-3). 
Base legal: 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. 
[...] 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 
A defesa reconheceu equívoco ocorrido ao se considerar Receita de 
Contribuição da Iluminação Pública (R$ 210.392,99) na base de cálculo do 
repasse ao Legislativo Municipal, contrariando o Parecer Consulta Nº 018/2017 
do TCEES, a ser aplicado a partir de 2019. 
Segundo o defendente, assim que constatado o equívoco, procedeu-se à 
devolução do valor ao Poder Executivo: 

Diante da divergência apurada o Poder Legislativo Municipal 
procedeu com a devolução do duodécimo em 2020 no valor 
de R$ 13.044,99 (treze mil, quarenta e quatro reais, noventa 
e nove centavos), 

Embora essa afirmação esteja desacompanhada de documentação probatória, 
em consulta ao 2210/2020-4 (PCA/2020 da Câmara Municipal de Alto Rio Novo), 
verificou-se comprovante de devolução realizado em 01/09/2020 (57 - Peça 
Complementar 24192/2020-1): 
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Em casos análogos, verificou-se que o TCEES considerou tal aponte passível 
de ressalva, por se tratar de valor de pouca significância (TC 8574 e 
8572/2019) e em função da devolução. 
Portanto, sugere-se que o presente indicativo de regularidade seja 
passível de ressalva. 

 

No que tange às demais irregularidades mantidas pela Área Técnica em sua 

Instrução Técnica Conclusiva passo a me posicionar. 

2.2.1 Evidencias de falhas na realização do inventário de bens em estoque. 

(ITEM 3.3.3 DO RTC 00114/2021-9 e 2.7 da ITC 2651/2021-7). 

Base legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64. 

Conforme apontado no Relatório Técnico 00115/2021-3 os bens em estoque 

apresentaram, no exercício de 2019, o mesmo saldo do exercício anterior. E, em que 

pese não existir divergência entre o saldo contábil e o valor inventariado, conforme 

tabela 14, considerando-se que bens em estoque (almoxarifado) são caracterizados 

como bens de consumo a existência de saldo idêntico ao exercício anterior denota a 

existência de falhas no inventario desses bens. 

Chamado a defender-se o chefe de Poder apresentou as seguintes justificativas: 
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De fato, justificamos que realmente não foi feito pelo Setor Competente 
(Almoxarifado) a devida apuração de Estoque no ano de 2019 conforme demostra 
a Tabela 14 – Resumo do Inventário do Almoxarifado – Material de Consumo, por 
um lapso este valor total de R$ 129.161,46 continua no Estoque da Prefeitura 
Municipal, mas já detectado e informado ao Setor Competente a Obrigatoriedade 
de uma apuração mais minuciosa com relação aos valores que por ventura 
ficarem em Estoque Físico, tendo este que estar de acordo com o as Classes 
Contábeis das mesmas e os valores de Acordo como Inventário Físico de 
Fechamento. 

 

 

 

Desse modo, ressaltamos que dos R$ 129.161,46, perante o levantamento do 
setor ocorreu uma baixa de R$ 87.454,85 e apenas R$ 41.706,61 é realmente 
Estoque Físico do Município, sendo que já foi acertado no ano vigente conforme 
tela de lançamento abaixo, evidenciando também a entrada de 29.846,40 
formando assim o valor Atual correto do Estoque que é R$ 71.553,01, conforme 
demonstrado a seguir: 

 

 

 

Ante exposto, com base nas justificativas e elementos apresentados o referido 
indicativo de irregularidade deve ser afastado, ainda que no campo da ressalva. 

 

Ao analisar as justificativas, a área técnica manifestou-se (ITC 2651/2021-7), nos 

seguintes termos:  

Conforme transcrito, o gestor responsável inicia sua argumentação 
reconhecendo que no exercício de 2019 não foi realizada a contagem física 
dos materiais em almoxarifado da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo: 
 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: F2612-3DF08-6F4CA



PARECER PRÉVIO TC-120/2021 

rpg/fbc 

  

De fato, justificamos que realmente não foi feito pelo Setor 
Competente (Almoxarifado) a devida apuração de Estoque 
no ano de 2019 conforme demostra a Tabela 14 – Resumo do 
Inventário do Almoxarifado – Material de Consumo, por um 
lapso este valor total de R$ 129.161,46 continua no Estoque 
da Prefeitura Municipal, mas já detectado e informado ao Setor 

Competente a Obrigatoriedade de uma apuração mais minuciosa 
com relação aos valores que por ventura ficarem em Estoque 
Físico, tendo este que estar de acordo com o as Classes 
Contábeis das mesmas e os valores de Acordo como Inventário 
Físico de Fechamento. (Grifo nosso) 

 

Importante destacar que o arrolamento de todos os componentes ativos e 
passivos do patrimônio com indicação de valor é uma das formas de controle 
e preservação dos materiais e bens públicos passíveis de registros contábeis. 
Segundo LOPES DE SÁ (l995, p.270): 

Inventário realizado tendo-se como base o próprio 
componente não os registros de sua movimentação. O 

inventário físico processa-se indo-se às prateleiras, aos 
depósitos, etc, e fazendo a contagem dos bens diretamente. 

Os inventários físicos devem, depois, confrontar-se com os 
contábeis ou apresentados pelas fichas ou livros. (Grifo nosso) 

Diante do relato ora obtido, fica evidente a grave infração a norma 
legal/regulamentar contábil, operacional e patrimonial, constituindo-se em 
prática com potencial lesivo à administração, na medida em que promove um 
ambiente de descontrole e ausência de transparência, sobretudo tratando-se 
de itens de consumo, cuja individualização se faz precária, pela ausência de 
números de série ou outro tido de registro específico. 
Consequentemente, chama atenção a declaração assinada pela Comissão de 
Inventário, constante do arquivo TERALM, onde atesta ter realizado o 
Inventário Anual de Bens em Almoxarifado: 
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Trata-se de situação flagrantemente conflitante, vez que tendo realizado o 
inventário físico no almoxarifado, seria razoável que a comissão registrasse 
toda a situação narrada pelo gestor, o que não se verifica. 
Dito isso, tendo o defendente apontado o levantamento extemporâneo 
realizado pelo “Setor Competente” declara que o total de R$ 129.161,46, 
mantido nos registros físicos de almoxarifado, R$ 87.454,85 já teriam sofrido 
a baixa, restando apenas R$ 41.706,61, tendo sido, ainda, reconhecida a 
entrada de R$ 29.846,40: 

 
 

Importante destacar que essas informações não estão acompanhadas de 
listagem, ou qualquer registro analítico que permita o conhecimento da 
composição do montante baixado, nem das respectivas requisições de baixas 
assinadas pelo solicitante e por responsável pela guarda desses materiais. 
Também não constam os registros analíticos evidenciando a composição das 
entradas posteriormente reconhecidas. 
Da mesma forma, registre-se que não foi apresentada cópia do processo 
relativo aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Inventário, cujo 
número não se registrou no respectivo termo. 
Diante dessa ausência documental, não se pode inferir que tais baixas 
tenham ocorrido, unicamente, pelo regular consumo dos estoques 
anteriormente mantidos pela Prefeitura. 
Saliente-se que, nos termos do art. 94 da Lei n. 4.320/64, a contabilidade 
deverá manter registros analíticos de todos os bens e materiais, com 
indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada 
um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 
Também merece destaque o item 3.3.2 do Plano de Implantação dos 
Procedimentos Contábeis Patrimoniais, anexo à referida Portaria STN nº 548: 
 

3.3.2 Resumo das ações necessárias para a implantação 
Os procedimentos relacionados ao ativo imobilizado guardam 
relação com a integração entre os sistemas de gestão patrimonial 
e o sistema contábil. Na impossibilidade desta integração, é 
necessário que o registro contábil possua suporte 
documental. 
No procedimento de implantação dos registros contábeis do ativo 
imobilizado, devem ser destacadas em notas explicativas a 
política contábil de depreciação e exaustão, de reavaliação e de 
ajuste ao valor recuperável. Ademais, quando da existência de 
políticas contábeis distintas para os bens legado do imobilizado, 
estas deverão ser evidenciadas em notas explicativas. 
É importante destacar que os procedimentos de registro 
contábil não devem ser confundidos com a 
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responsabilização pelo controle patrimonial. Faz-se 
necessária a segregação de funções dos responsáveis pelo 
registro contábil da informação e do controle e gestão 
patrimonial. A conciliação patrimonial, entre o sistema de 
patrimônio e o sistema contábil, deve ser realizada 
periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao 
mês). (grifo nosso) 

Pois bem, uma vez que diante de todo o exposto ficaram comprovadas as 
falhas na realização do Inventário Anual de Bens em Almoxarifado do exercício 
financeiro de 2019, sugere-se que o presente indicativo de irregularidade 
seja considerado mantido. 
Sugere-se, ainda, determinar ao atual prefeito, ou a quem lhe vier a 
substituir, que que adote as medidas administrativas adequadas para que 
seja promovida a revisão dos trabalhos realizados pela comissão de 
inventário quando ao levantamento físico do almoxarifado no exercício de 
2019, bem como do levantamento extemporâneo realizado pelo Setor de 
Almoxarifado e, porventura, constatado o extravio de materiais, que 
providencie a imediata instauração de tomada de contas especial nos termos 
da Instrução Normativa TC nº 32/2014, sob pena de responsabilidade 
solidária, para apuração dos fatos e de eventuais omissões, a identificação 
dos responsáveis e a quantificação do dano decorrente, devendo comunicar o 
fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento. 

 

Em sede se sustentação oral, em síntese, o responsável reafirma as justificativas 

apresentadas na inicial, não apresenta novos elementos e a área técnica (MTDO 

97/2021-9), mantém a indicação pela permanência da Irregularidade. 

Pois bem.  

Das narrativas acima reproduzidas é razoável afirmar que, de fato, o relatório de 

inventário do almoxarifado em 31/12/2019, não expressava fidedignamente o saldo 

daquele estoque. Por consequência, as informações constantes no Balanço 

Patrimonial acerca do estoque de almoxarifado também ficaram prejudicadas e 

inexatas. Razão pela qual entendo, que assiste razão ao corpo técnico na 

manutenção da presente irregularidade. 

Todavia, considero o fato de que, como destacado na Instrução Técnica Conclusiva, 

consta da Prestação de Contas, à prestação de contas foi anexada declaração, 

assinada pela Comissão de Inventário, constante do arquivo TERALM, onde atesta 

ter realizado o Inventário Anual de Bens em Almoxarifado, sem indicar qualquer 

divergência ou dificuldade encontrada na realização do inventário.   

A meu convencimento, a existência de tal relatório induz a alta gestão a erro no 

encaminhamento dos balanços à Câmara e a este Tribunal de Contas, uma vez que 

figura como um certificado de que os saldos foram verificados e estão apresentados 
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corretamente. Por esta razão, ainda que a desconformidade permaneça, entendo 

que, nestas contas que são apresentadas pelo chefe do poder executivo a 

manutenção da presente irregularidade não, por si só, não pode resultar na 

recomendação ao legislativo para rejeição das contas. 

Ademais, anoto que o estoque do almoxarifado, informado incorretamente como 

sendo o total de R$ 129.161,46, representava, em 31/12/2019,  0,30% do ativo total 

do Município de Alto Rio Novo, que montava R$ 43.632.461,755, podendo ser 

considerado valor de baixa materialidade. 

Dito isto, repiso que, embora acompanhe a área técnica na manutenção da 

irregularidade, entendo que a mesma não tem a capacidade de macular as 

presentes contas. 

Não obstante, destaco que a existência da declaração de inventário atestando que o 

mesmo foi realizado, é, no mínimo, como dito pelo corpo técnico “uma situação 

conflitante”, posto que após a notificação deste E. Tribunal de Contas o Ente 

constatou que o inventário não havia sido levantado. Tal informação encobre a 

verdade e implica na elaboração da prestação de contas aso legislativo com base 

em informações inverídicas.  

Desta forma, cabe determinar ao atual prefeito, ou a quem lhe vier a substituir,  que 

adote as medidas administrativas adequadas para que seja promovida a revisão dos 

trabalhos realizados pela comissão de inventário quando ao levantamento físico do 

almoxarifado no exercício de 2019, bem como do levantamento extemporâneo 

realizado pelo Setor de Almoxarifado e, porventura, constatado o extravio de 

materiais, que providencie a imediata instauração de tomada de contas especial nos 

termos da Instrução Normativa TC nº 32/2014, sob pena de responsabilidade 

solidária, para apuração dos fatos e de eventuais omissões, a identificação dos 

responsáveis e a quantificação do dano decorrente, devendo comunicar o fato ao 

Tribunal, encaminhando-a para julgamento. 

 

                                                 
5
 Fonte: BALPAT – Processo TC 2373/2020-2 
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2.2.2 INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES 

RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. (ITEM 4.3.8 DO 

RTC 00115/2021-3 e item 2.2 da ITC 2651/2021-7). 

Base normativa: Artigos 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103 e 105 da Lei 4320/1964. 

De acordo com o Relatório Técnico Contábil RTC 00115/2021-3, 

Consoante documentação contida na Prestações de Contas Anual, observou-se a 

que a movimentação financeira das fontes de recursos 530 e 540 apresentaram 

divergência entre os valores apurados pelo TCEES e os informados pelo gestor, 

conforme quadro a seguir: 

F

o

n

t

e

:

 

R

e

l

a

t

ó

rio Técnico 00115/2021-3 – TC 2373/2020-2 

 

Chamado a apresentar justificativas para o apontamento o Sr. Luiz Américo Borel 

apresentou justificou-se como segue: 

De acordo com a análise proferida nos autos, o saldo financeiro evidenciado no 
BALANCORR PCM 13/2019 das fontes de recursos 530 – royalties do petróleo 
federal, e fonte de recursos 540 – royalties do petróleo estadual, e o apurado pelo 
TCEES em 31/12/2019 apresentam divergência, conforme resultado exposto: 

 

 

Fonte 530 Federal 540 Estadual 

Saldo bancário em 31/12/2018 (BALANCORR PCM 01/2019) (a) 74.119,04 306.378,54 

Receita (Tabela 21) (b) 1.903.482,00 1.293.961,06 

Despesa paga (Tabela 21) (c) 1.545.880,85 1.224.221,50 

Saldo bancário apurado TCEES em 31/12/2019 (d) = (a + b – c) 431.720,19 376.118,10 

Saldo bancário em 31/12/2019 (BALANCORR PCM 13/2019) (e) 777.497,58 176.720,95 

Divergência (f)  = (d – e) - 345.777,39 199.397,15 

   

Superávit Financeiro Exercício Anterior (BALPAT) (a) - 1.476,91 297.012,54 

Receita (Tabela 21) (b) 1.903.482,00 1.293.961,06 

Despesa empenhada (Tabela 21) (c) 1.949.048,46 1.300.897,62 

Superávit/Déficit apurado TCEES (d) = (a + b – c) - 47.043,37 290.075,98 

Saldo bancário em 31/12/2019 (BALANCORR PCM 13/2019)  (e) 777.497,58 176.720,95 

Restos a pagar inscritos no exercício (DEMRAP) (f) 403.167,61 76.676,12 

Saldo bancário ajustado em 31/12/2019 (g) = (e – f)  374.329,97 100.044,83 

Superávit/Déficit Balanço Patr. 31/12/2019 (BALPAT) (h) 361.345,19 92.042,99 

Divergência (i)  = (d – h) 314.301,82 198.032,99 
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[...] 
Diante do exposto, observamos que os pagamentos efetivados divergem com a 
apuração realizado pelos técnicos, tendo em vista que nos autos demonstram 
apenas pagamentos orçamentários, ou seja, não traz os pagamentos extra 
orçamentários, restos a pagar processados e não processados, como também os 
pagamentos anulados (DOC 5 e DOC 6) durante o exercício de 2019.  
Assim, de acordo com a relação de pagamentos juntada nos autos podemos 
afirmar que o valor efetivado na fonte 530 dos royalties federal é de 
R$ 1.639.077,06 (hum milhão, seiscentos e trinta e nove mil, setenta e sete reais, 
seis centavos), e na fonte 540 dos royalties estadual um total de pagamentos no 
valor de R$ 1.428.147,95 (hum milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, centos e 
quarenta e sete reais, noventa e cinco centavos), conforme relação juntada nos 
autos deste processo (DOC 7 e DOC 8).  
Por outro, observamos ainda que na fonte de recurso 540 dos royalties federal não 
foi apurada a arrecadação da Receita da Cessão Onerosa no valor de 
R$ 438.135,79 (quatrocentos e trinta e oito mil, cento e trinta e cinco reais, setenta 
e nove centavos) classificada na rubrica 17189911002 – Demais transferência da 
União, como fonte de recurso 1990 – Outras Destinações de Recursos Vinculadas 
creditada no dia 31 de dezembro de 2019, conforme demonstramos a seguir: 
[...] 
 

Com tudo, diante da tabela exposta concluímos que as divergências encontradas 
na apuração dos saldos das fontes dos royalties nos valores de 
R$ 837,62 (Fonte 530) e R$ 4.529,30 (Fonte 540) são provenientes a 
pagamentos realizados com descontos, e registrado no bruto, trazendo tal 
divergência insignificante perante o montante da movimentação realizadas nas 
contas dos royalties no exercício de 2019.  
Quanto a análise do superávit/déficit apurado pelo TCEES em confronto com o 
balanço patrimonial (BALPAT), cabe esclarecer que diante da receita arrecada na 
rubrica 17189911002 – Demais transferência da União, classificada na fonte de 
recurso 1990 – Outras Destinações de Recursos Vinculadas promover parte da 
divergência na fonte 530 dos royalties federal.  
Por outro, além da classificação da receita da cessão onerosa no encerramento de 
2019, e a divergência dos saldos do BALPAT trazidos do exercício anterior diante 
dos ajustes de fontes de recursos para correção do Anexo 5 do Relatório de 
Gestão Fiscal, devemos considerar os saldos do Balanço Patrimonial em 31 de 
dezembro de 2019, conforme exposto ao seguir: 
 

 
 

Nesse sentido é importante destacar os registros evidenciados no saldo bancário 
em 31/12 (BALANCORR PCM 13/2019) em confronto com os restos a pagar 
(DEMRAP) no qual demonstra uma disponibilidade financeira superavitária nas 
fontes 530 – royalties federal e 540 – royalties estadual no valor de R$ 374.329,97 
e R$ 100.044,83, divergindo em relação ao Balanço Patrimonial somente em R$ 
12.984,78 (Fonte 530) e R$ 8.001,84 (Fonte 540).  
Por fim, apesar de existir divergências na apuração dos saldos falta de controle na 
classificação das fontes nos termos do art. 8º da Lei Complementar 101/2000, 
deve ser considerar os registros evidenciados na Prestação de Contas de 2019, 
no qual demonstram fidedigna informação dos saldos existentes na contabilidade 
do município, ficando constatado assim a disponibilidade superavitária nas fontes 
dos royalties.  
Solicitamos o afastamento da irregularidade do item exposto. 
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Ao analisar as justificativas, a área técnica manifestou-se (ITC 2651/2021-7), nos 

seguintes termos:  

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 
O presente indicativo aponta inconsistência na movimentação financeira dos 
valores recebidos, a título de compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural, nas fontes 530 e 540, uma vez que se verificaram 
divergências entre o saldo bancário em 31/12/2019 e o apurado pelo TCES (-
R$ 345.777,39, R$ 199.397,15), bem como entre o superávit/déficit financeiro 
evidenciado no Balanço Patrimonial e aquele apurado pelo TCEES, no 
mesmo período (R$ 314.301,82, R$ 198.032,99). 
De início, a defesa apresenta quadro evidenciando totais de receitas e 
despesas distintos dos apurados no RT, atribuindo-os às movimentações 
reais ocorridas nas contas de royalties: 

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 2018, 
arrecadações efetivadas e pagamentos ocorridos no 
âmbito do exercício de 2019, com demonstraremos a 
seguir: 
 

 

 
 
Da análise das justificativas apresentadas, ficou evidenciado um total de 
R$ 438,135,79 recebido a título de Bônus de Assinatura da Cessão 
Onerosa, na conta nº. 80.008-2 da Unidade Gestora Prefeitura Municipal, que 
foram computados para a Fonte de Recursos 990: 
 

 
 
Diante disso, evidencia que o total a se considerar para as receitas relativas à 
fonte 530 (b) deve ser de R$ 2.341.617,79 (R$ 1.903.482,00 + 
R$ 438.135,79), permanecendo inalterado o montante de R$ 1.293.961,06 
relativo à fonte 540. 
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Tendo, também, apresentado valores distintos quanto ao total da “Despesa 
paga (Tabela 21) (c)” relativos às fontes 530 e 540, nos respectivos totais de 
R$ 1.639.077,06 e 1.428.147,95, a defesa apresenta as “Listagem de 
Pagamentos/Bancos” e “Listagem de Anulações de Pagamentos” constantes 
das peças “Peca+Complementar+24574-2021-1” a 
“Peca+Complementar+24577-2021-4”. 
Da sua análise, em relação à fonte 530, ficam evidenciados pagamentos no 
total declarado de R$ 1.639.077,06. Contudo, as listagens relativas à fonte 
540 estão incompletas, representando, unicamente, pagamentos e anulações 
nos respectivos totais de R$ 2.342,00 e R$ 22.118,74, prevalecendo o total 
pago já considerado anteriormente, conforme arquivo BALEXOD 
(R$ 1.224.221,50). 
Assim, diante dos esclarecimentos apresentados, tem-se o seguinte quadro: 
 

Fonte 530 Federal 540 Estadual 

Saldo bancário em 31/12/2018 (BALANCORR PCM 01/2019) (a) 74.119,04 306.378,54 

Receita (Tabela 21) (b) 2.341.617,79 1.293.961,06 

Depesa paga (Tabela 21) (c) 1.639.077,06 1.224.221,50 

Saldo bancário apurado TCEES em 31/12/2019 (d) = (a + b – c) 776.659,77 376.118,10 

Saldo bancário em 31/12/2019 (BALANCORR PCM 13/2019) (e) 777.497,58 176.720,95 

Divergencia (f)  = (d – e) -837,81 199.397,15 

   

Superávit Financeiro Exercício Anterior (BALPAT) (a) - 1.476,91 297.012,54 

Receita (Tabela 21) (b) 2.341.617,79 1.293.961,06 

Despesa empenhada (Tabela 21) (c) 1.949.048,46 1.300.897,62 

Superavit/Deficit apurado TCEES (d) = (a + b – c) 391.092,42 290.075,98 

Saldo bancário em 31/12/2019 (BALANCORR PCM 13/2019)  (e) 777.497,58 176.720,95 

Restos a pagar inscritos no exercício (DEMRAP) (f) 403.167,61 76.676,12 

Saldo bancário ajustado em 31/12/2019 (g) = (e – f)  374.329,97 100.044,83 

Superavit/Deficit Balanço Patr. 31/12/2019 (BALPAT) (h) 361.345,19 92.042,99 

Divergencia (i)  = (d – h) 29.747,23 198.032,99 

 
Nesses termos, mesmo após as informações trazidas nessa fase, não se 
verificam movimentações condizentes com os superávits financeiros de 
2019, apurados nas fontes de recursos nº 530 e 540, conforme Balanço 
Patrimonial. 
Importante destacar que o cerne deste ponto de controle consiste na 
verificação da observância à vedação contida no art. 8º da Lei Federal 
7.990/89, c/c com art. 2º da Lei Estadual 10.720/2017: 

Lei Federal 7.990/89, 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 subsequente 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. 
§ 1º As vedações constantes do caput não se 
aplicam: 
[...] 
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II - ao custeio de despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino, especialmente na 
educação básica pública em tempo integral, 
inclusive as relativas a pagamento de salários e 
outras verbas de natureza remuneratória a 
profissionais do magistério em efetivo exercício na 
rede pública. [grifo nosso] 
Lei Estadual 10.720/2017, Art. 2º Fica vedada a 
utilização desses recursos financeiros para 
pagamento de dívidas e remuneração do quadro 
permanente de pessoal e comissionados. 

No intuito de se identificar o uso indevido do recurso a área técnica desta 
Corte verificou que havia inconsistências nos demonstrativos contábeis 
relativamente aos recursos de royalties federal, fontes 530 e 540, culminando 
na notificação do responsável. 
Analisada a defesa e ante à ausência de esclarecimentos pela evidenciação a 
menor de recursos, sobretudo, na fonte 540, propõe-se manter a 
irregularidade. 
Registre-se que da análise do Balancete de Execução da Despesa (arquivo 
BALEXOD) verifica-se a execução de despesas nas fontes de recursos dos 
royalties federal, na função de governo 04 – Administração, não enquadradas 
naquelas excetuadas pelo inciso II, §1º do referido art. 8º: 

Ano 
Referencia 

Empenho 
Função SubFunção Rubrica Fonte 

Despesa 
Paga N. Ano 

2019 2274 2019 4 122 3 1 90 91 540 221.784,78 

2019 2274 2019 4 122 3 1 90 91 540 0,00 

TOTAL 221.784,78 

Ante o exposto propõe-se, ainda, determinar ao atual prefeito, ou a quem lhe 
vier a substituir, que observe o Manual de Demonstrativos Fiscais da 
Secretaria do Tesouro Nacional e IN TCEES 43/2017, quanto às regras de 
evidenciação por fontes de recursos, bem como que promova a restituição à 
fonte 540, com recursos da fonte ordinários, do valor de R$ 221.784,78 
(64.817,1318 VRTE), devendo a medida ser comprovada na próxima 
prestação de contas anual 

 

Em sede de sustentação oral o gestor cinge sua defesa demonstrar que o valor de 

R$ R$ 221.784,78, identificado pela área técnica como tendo sigo pago 

indevidamente à conta de Royalties do Petróleo Fonte 540 foi “um sequestro judicial” 

e junta aos autos “extrato, à época, do dia 26/11/2019, extrato bancário da conta da 

prefeitura. Onde comprova que o débito em TED foi feito pelo Bacen Jud por 

determinação do juiz. O juiz que bloqueou”. 

Ao se debruçar sobre as novas justificativas a área técnica em sua MTDO, assim se 

manifesta: 

A ITC 2651/2021 propôs a manutenção da irregularidade tendo em vista que, 
após as justificativas iniciais, restaram divergências de saldo bancário nas 
fontes 530 e 540, respectivamente nos valores de - R$ 837,81 e R$ 
199.397,15. Também restaram divergências de saldo de superávit financeiro, 
respetivamente nos valores de R$ 29.747,23 e R$ 198.032,99. [...] 
[...]  
A análise proferida na ITC é bem clara ao afirmar: 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: F2612-3DF08-6F4CA



PARECER PRÉVIO TC-120/2021 

rpg/fbc 

  

Nesses termos, mesmo após as informações 
trazidas nessa fase, não se verificam 
movimentações condizentes com os superávits 
financeiros de 2019, apurados nas fontes de 
recursos nº 530 e 540, conforme Balanço 
Patrimonial. 

Além das divergências mencionadas anteriormente, a ITC apontou execução 
de despesas com royalties federal (fonte 540) em fim vedado por lei, no valor 
de                R$ 221.784,78. Desta forma propôs determinação ao gestor para 
que promova a restituição à fonte 540 desse valor  
[...] 
Portanto, verifica-se que o indicativo de irregularidade se divide em três 
partes: 
1 – Divergência de saldo bancário apurado pelo TCEES e o registrado na 
contabilidade, nas fontes 530 e 540; 
2 – Divergência de saldo de superávit financeiro apurado pelo TCEES e o 
registrado no Anexo ao Balanço Patrimonial, nas fontes 530 e 540; 
3 – Execução de despesa utilizando-se de recursos de royalties federal (fonte 
540) em fim vedado por lei. 
Em sede de defesa oral o gestor apenas apresentou justificativas para o 
item 3, execução de despesa em fim vedado por lei. Para os itens 1 e 2, 
não foram apresentados novos esclarecimentos, desta forma, fica 
mantida a irregularidade. [g.n.] 
Com relação à despesa em fim vedado, o gestor demonstra que esta ocorreu 
devido ao sequestro judicial realizado na conta bancária correspondente à 
fonte 540. Desta forma restou justificada a realização da despesa. Porém, o 
gestor afirma que realizou a recomposição do valor de R$ 221.784,78 à fonte 
de recursos 540, no entanto, não foi apresentada documentação que 
comprove a realização de tal fato. 
Diante do exposto, considera-se mantida a irregularidade 

 

Consoante relato acima reproduzido da Manifestação Técnica de Defesa Oral 

097/2021-9, mesmo após análise das justificativas e documentos trazidos pelo 

Prefeito de Alto Rio Novo, no exercício de 2019, permaneceram divergências entre o 

saldo bancário e o resultado financeiro apurado pelo TCEES e aqueles evidenciados 

nos documentos que compõem a Prestação de Contas.  

Destaque-se que em sede de sustentação oral o defendente não trouxe qualquer 

elemento que permitisse alterar a opinião sobre tais divergências. 

Todavia, considero que em relação à fonte 530, após as justificativas trazidas na 

fase inicial do processo, as divergências foram reduzidas sensivelmente, podendo 

ser entendidas como ínfimas, quando consideradas em relação às movimentações 

de receitas e despesas da respectiva fonte. 

Em relação a fonte 540 (royalties Estadual) o defendente alegou incialmente que o 

valor total de despesas custeadas por aquela fonte foi de R$ 1.428.147,95, ao invés 

do valor de R$ 1.224.221,50, apurado pelo corpo técnico. Todavia, embora tenha 

afirmado trazer documentos, não anexou a suposta listagem de pagamentos que 
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comprovaria seu argumento. Assim permaneceu a divergência de R$ 199.397,15 no 

saldo bancário e de R$ 198.032,99 no resultado financeiro apurado na fonte. Tais 

divergências representam mais de 10% da movimentação de receitas e despesas da 

fonte. 

Desta forma, ante a ausência de esclarecimentos pela evidenciação contábil a 

menor de recursos, sobretudo, na fonte 540, acompanhando o entendimento 

técnico, voto por manter a irregularidade. 

Todavia, como ressaltado na própria instrução técnica que o cerne deste ponto de 

controle consiste na verificação da observância à vedação contida no art. 8º da Lei 

Federal 7.990/89, c/c com art. 2º da Lei Estadual 10.720/2017, ou seja, identificar se 

ocorreu o uso indevido destes recursos vinculados. 

In casu, a Instrução Técnica Conclusiva apontou possível execução de despesas 

nas fontes de recursos dos royalties federal, na função de governo 04 – 

Administração, não enquadradas naquelas excetuadas pelo inciso II, §1º do referido 

art. 8º, incluindo o exercício de 2019, o valor de R$ 221.784,78 (64.817,1318 VRTE). 

Todavia, em sede de sustentação oral consoante análise registrada da MTDO 

097/2021-9 “o gestor demonstra que esta ocorreu devido ao sequestro judicial 

realizado na conta bancária correspondente à fonte 540. Desta forma restou 

justificada a realização da despesa”.[g.n.] 

Acrescento ainda que, diferentemente do que registro o corpo técnico por meio da 

MTDO 097/2021-9, a Peça Complementar 42094/2021-2 (doc eletrônico 74), 

presente nestes autos, comprova a transferência realizada pela Prefeitura Municipal 

à Conta Corrente 11671039 – Ag. 185 – Banco Banestes do valor de R$ 221.784,78, 

em agosto de 2021. Todavia, observo que a recomposição fora realizada 

desconsiderando o valor do dinheiro no tempo. 

Em razão disso, entendo que deva ser determinado ao atual gestor do Município ou 

quem a quem vier a lhe suceder para que tendo em vista a restituição do valor de $ 

221.784,78 (64.817,1318 VRTE) sem a devida atualização monetária, promova a 

complementação da restituição à fonte 540, com recursos da fonte ordinários, 

devendo a medida ser comprovada na próxima prestação de contas anual. 
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Diante destes fatos, considero que a movimentação indevida não foi ocasionada por 

vontade do gestor e que foram tomadas providencias para sua regularização, razões 

pelas quais, entendo que à vista dos demais resultados fiscais e financeiros 

demonstrados nesta Prestação de Contas, entendo que esta irregularidade, por si só 

tenha capacidade de macular as presentes contas.  

Ante o exposto, divergindo parcialmente6 da área técnica e do 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-120/2021: 

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 de Alto Rio 

Novo a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas do Sr.  Luiz 

Americo Borel, prefeito no exercício de 2019, conforme dispõem o inciso II, do art. 

132 da Resolução TCEES 261/2013 e o inciso II, do art. 80, da Lei Complementar 

621/2012. 

1.2. DETERMINAR ao atual prefeito, ou a quem lhe vier a substituir: 

1.2.1. Adote as medidas administrativas adequadas para que seja promovida a 

revisão dos trabalhos realizados pela comissão de inventário quando ao 

levantamento físico do almoxarifado no exercício de 2019, bem como do 

levantamento extemporâneo realizado pelo Setor de Almoxarifado e, porventura, 

                                                 
6
 Divergência quanto ao item 3.3.3 que mantenho com ressalva e quanto a determinação no item 

4.3.8, na qual a área técnica sugeriu determinar desde já a restituição e, tendo em vista que ainda 
não foi ouvida a parte, votei pela determinação de apuração seguida de devolução. 
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constatado o extravio de materiais, que providencie a imediata instauração de 

tomada de contas especial nos termos da Instrução Normativa TC nº 32/2014, sob 

pena de responsabilidade solidária, para apuração dos fatos e de eventuais 

omissões, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano decorrente, 

devendo comunicar o fato ao Tribunal, encaminhando-a para julgamento; 

1.2.2. Observe o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 

Nacional e IN TCEES 43/2017, quanto às regras de evidenciação por fontes de 

recursos; 

1.2.3. Adote as medidas administrativas necessárias para a devida conciliação dos 

saldos divergentes observados entre o Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal e 

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial do 

exercício de 2019; 

1.2.4. Tendo em vista a restituição do valor de $ 221.784,78 (64.817,1318 VRTE) 

sem a devida atualização monetária, promova a complementação da restituição à 

fonte 540, com recursos da fonte ordinários, devendo a medida ser comprovada na 

próxima prestação de contas anual. 

1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados; 

1.4. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 10/12/2021 - 57ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos 

Augusto Taufner. 

4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva (em substituição). 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 
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Presidente/Relator 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Subsecretária das Sessões 
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