
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vencimento: 15/04/2021 

 

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual de responsabilidade do 

Sr. Rogério Feitani, Prefeito de Jaguaré, exercício de 2018. 

Constatadas irregularidades, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 787/2019-2, 

sugerindo a citação do responsável pela prestação de contas, de forma a assegurar 

ao prestador o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo observado, portanto, 

o devido processo legal. 

Tendo sido citado, o responsável apresentou a defesa e os autos vieram a esta 

Unidade Técnica para instrução. 

 

 

 

Instrução Técnica Conclusiva 01306/2020-3
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2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE  

2.1. ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES EM MONTANTE SUPERIOR 

AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  (ITEM 4.1.1 DO 

RT 702/2019-1) 

 

Base Legal: artigo 167, inciso V, da Constituição da República; artigos 42 e 85 da 
Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 45, parágrafo 2º, da Constituição Estadual . 

 

Consta do RT 702/2019-1: 

Conforme demonstrado na tabela 01, da análise das relações de créditos adicionais 

encaminhadas pelo gestor (arquivo DEMCAD), verificou-se que foram abertos 

créditos adicionais suplementares no montante de R$ 46.587.424,79, sendo que 

R$ 37.589.368,11 foram abertos com base nas autorizações contidas na Lei 

Orçamentária Anual. 

Com relação a abertura de créditos adicionais suplementares, a Lei Orçamentária 

Anual – LOA do município de Jaguaré – Lei 1387/2017– assim dispôs: 

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a 

abrir créditos adicionais suplementares, nos termos do que 

dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para a 
Administração Direta, Indireta e seus Fundos Municipais, até o 
limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa 

fixada em seus respectivos orçamentos para o exercício de 
2018. 

Do dispositivo legal acima transcrito, pode-se observar que a LOA estabelece o 

limite para abertura de créditos adicionais suplementares de 35% (trinta e 

cinco por cento) sobre o total da despesa fixada, equivalentes a 

R$ 30.889.250,00. 

Vale destacar ainda que, em consulta ao site da Câmara Municipal de Jaguaré1 não 

foi encontrada nenhuma lei posterior que tenha aumentado o percentual 

previsto no artigo 6º da LOA. 

                                                 
1 http://legislacaocompilada.com.br/jaguare/consulta.aspx 
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Assim sendo, com base nos valores mencionados, verifica-se que a limitação para 

abertura de créditos adicionais suplementares foi ultrapassada em R$ 6.700.118,11, 

havendo necessidade de que o gestor responsável apresente alegações de defesa, 

bem como o detalhamento das suplementações efetuadas sob o amparo do artigo 6º 

da Lei Orçamentária Anual.  

 

JUSTIFICATIVA: 

Segundo o defendente, há erro na apuração desta Corte de Contas, por não ter sido 

considerado o teor do parágrafo único do art. 6º da LOA 2018 (lei 1.387/17), a saber: 
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Elabora ainda, tabela informando que só foram utilizados 29,58% do limite de 35% 

da LOA, conforme reproduzida abaixo: 

 

Diz ainda: 

 

ANÁLISE: 

Preliminarmente, cabe ressaltar que de acordo com o art. 7º da Lei 4.320/64, a Lei 

de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para abrir créditos 

suplementares até determinada importância, obedecidas as disposições do artigo 

43. Da leitura desse mandamento, percebe-se que os créditos adicionais a serem 

abertos, por autorização expressa constante da LOA, devem ter sua importância 

determinada, não deixando a lei, margem para se pretender abrir créditos que não 

estejam vinculados a critérios que estabeleçam de forma exata o valor a se uti lizar. 

Por consequência, a abertura de outros créditos adicionais que ultrapassem o limite 

estabelecido pela Lei Orçamentária Anual deverá ser autorizada por nova lei. 

Pois bem. 

Verifica-se pela análise do art. 6° da Lei 1.387/17 (LOA), que além do limite de 

35% das despesas fixadas, também foi autorizada a utilização dos seguintes 

percentuais, que não estariam incluídos no caput do art. 6º, mas sim em seu 

parágrafo único: 
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 Recursos provenientes de excesso de arrecadação, até o limite de 5% da 

despesa fixada no art. 3º da LOA; (R$ 4.412.750,00) 

 Recursos provenientes do superávit financeiro, até o limite de 10% da 

despesa fixada no art. 3º da LOA; (R$ 8.825.500,00) 

 Recursos provenientes de convênios, até o limite de 10% da despesa fixada 

no art. 3º da LOA; (R$ 8.825.500,00) 

Assim, tendo sido definido pela LOA, que os montantes advindos do excesso de 

arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior e recursos de convênios 

poderiam ser utilizadas como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais 

suplementares nos percentuais de 5%, 10% e 10% da despesa fixada, juntamente 

com a autorização de 35% da despesa fixada, apurou-se que o Poder Executivo 

observou o limite imposto pela LOA, conforme quadro demonstrativo abaixo: 

Total de créditos suplementares abertos pela LOA (Lei 

1387/2017) 
R$ 37.589.368,11 

Valores autorizados pela LOA  

35% da despesa fixada 30.889.250,00 

Excesso de arrecadação limitado a 5% da despesa fixada 4.412.750,00 

Superávit financeiro do exercício anterior limitado a 10% da 

despesa    fixada 
8.825.500,00 

 Recursos de convênios limitados a 10% da despesa fixada 8.825.500,00 

Total autorizado 52.953.000,00 

 

Nesse sentido, sugerimos o afastamento da irregularidade. 

 

2.2. ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR INDICANDO COMO 

FONTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO INSUFICIENTE (ITEM 4.1.2 DO RT 

702/2019-1) 

Base Legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei Federal 4.320/1964. 

 

Consta do RT 702/2019-1: 
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O Demonstrativo consolidado dos créditos adicionais (DEMCAD) demonstra um 

montante de R$ 11.896.450,68 em créditos adicionais suplementares abertos com 

base no Excesso de Arrecadação, no entanto, conforme observa-se na tabela 04, 

houve a abertura de créditos em fontes de recursos que não obtiveram excesso 

suficiente para cobertura dos respectivos créditos, conforme demonstrado abaixo: 

Tabela 1) Fonte sem excesso de arrecadação suficiente                  Em R$ 1,00 

Fonte de Recursos 

Créditos abertos 
com base em 

"Excesso de 
arrecadação" 

“A” 

Excesso de 
Arrecadação 

apurado 

“B” 

Suficiência/Insu

ficiência 
“C = B-A” 

103 - FUNDEB  60% 820.800,00 -675.896,47 -1.496.696,47 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMCAD 

Sendo assim, sugere-se citar o responsável, para que apresente as alegações de 

defesa para esclarecer o presente indicativo 

 
JUSTIFICATIVA:  

Segundo o defendente, os dados apresentados na tabela 5 do RT não representam 

as informações registradas no Balancete da Receita Consolidada do município, no 

qual está evidenciado uma arrecadação de R$ 20.621.215,41 de receitas do 

FUNDEB, frente à uma previsão de R$ 20.260.000,00, demonstrando um excesso de 

arrecadação de R$ 361.215,41. 

Acrescenta ainda que, não obstante às informações expostas, de fato houve 

equívoco no cálculo do valor efetivo do excesso na suplementação em questão. 

Porém, segundo informa, tal situação não foi suficiente para comprometer a 

execução orçamentária, tendo em vista que o Balanço Patrimonial - BALPAT de 

2017 (Proc. TC 3414/18) evidenciou saldo de R$ 102.465,10 e R$ 159.551,42 nas 

fontes de recursos 105 e 106, respectivamente, e que somados ao excesso de 

arrecadação de R$ 361.215,41, totalizaria um montante de R$ 623.231,93. E que, 

deduzindo-se do valor utilizado de R$ 820.800,00, teria um déficit de apenas R$ 

196.768,07, o que representa tão somente 0,21% da despesa do exercício (R$ 

90.914.415,36). 

Encaminhou também, à peça complementar 2419/20, doc. 51, cópia do Balancete da 

Receita Orçamentária. 
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ANÁLISE: 

Preliminarmente, deve-se registrar que a apuração da existência de excesso de 

arrecadação deve levar em consideração a previsão inicial, e não a previsão 

atualizada, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 

(MCASP). 

Dito isto, constata-se no Balancete da Receita Orçamentária integrante da PCA 

2018, que ao comparar-se o montante arrecadado na fonte 103 (FUNDEB 60%), 

com o valor inicialmente previsto, chega-se a um excesso de arrecadação da ordem 

de R$ 144.903,53, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

Fonte Previsão inicial Arrecadação 
Excesso de 
arrecadação 

103 - FUNDEB  60% R$ 12.236.000,00 R$ 12.380.903,53 R$ 144.903,53 

 

Pois bem. 
 

Ainda assim, o valor arrecadado em excesso na fonte 103, não foi suficiente para 

lastrear a abertura dos créditos adicionais no montante de R$ 820.800,00. 

Quanto ao fato de constar saldo ao final do exercício de 2017, nas fontes 105 e 106, 

referentes a remuneração de depósitos bancários do FUNDEB 40% e 60%, cabe 

ressaltar que os mesmo se referem a valores provenientes do superávit financeiro de 

2017, não se confundindo com a fonte de recursos “excesso de arrecadação” 

utilizada para a abertura dos créditos adicionais ora em análise. E ainda que seja 

considerado os saldos de 2017, o déficit entre o valor arrecadado e o montante de 

créditos adicionais abertos na fonte 103 (FUNDEB 60%) permaneceria, conforme 

quadro abaixo: 

 

103 - FUNDEB  60%  

Excesso de Arrecadação 144.903,53 

(+) Sado das fontes 105 e 106 (2017) 262.016,52 

(=) Total 406.920,05 

  

Créditos abertos 820.800,00 

  

Insuficiência de recursos 413.879,95 
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Por fim, vale o registro de que a defesa reconhece que não havia recursos na fonte 

para lastrear a abertura do crédito adicional. 

Portanto, diante do exposto, permanece a irregularidade. 

 

 
2.3. INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES 

RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 

DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (ITEM 4.3.2.1 DO RT  702/2019) 

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

Consta do RT 702/2019-1: 

Observou-se, do anexo ao balanço patrimonial, que a fonte de recursos 604 – 

Royalties do Petróleo, iniciou o exercício com superávit financeiro de R$ 

33.534.518,68, e encerrou também superavitária, no montante de R$ 1.154.675,975. 

Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se que foram recebidos no 

exercício R$ 9.572.025,95 e empenhados R$ 6.666.632,01. Todavia, em consulta ao 

Termo de Verificação, observa-se o montante de R$ 1.661.180,62 em conta 

corrente, conforme se demonstra: 

FONTE 
SUP. FINANC. 

EXERC. 
ANTERIOR 

RECEITAS DESPESAS 
SALDO 
FINAL 

APURADO 

SUPERÁVIT 
FINANCEIRO 

ATUAL 

SALDO EM CONTA 
BANCÁRIA 

604 33.534.518,68 9.572.025,95 6.666.632,01 36.439.912,62 1.154.675,97 1.661.180,62 

 

Da análise das informações acima transcritas, conclui-se que a fonte de recursos 

nº 604 deveria encerrar o exercício com superávit financeiro de R$ 

36.439.912,62, e não R$ 1.154.675,97. 

 De igual modo, a fonte de recursos 605 – Royalties do Petróleo, 605, iniciou o 

exercício com superávit de R$ 6.152.713,91 e encerrou também superavitária no 

valor de R$ 2.117.582,09. Dos balancetes da execução orçamentária constatou-se 

que foram recebidos no exercício R$ 1.776.063,34 e empenhados R$ 18.038,70. Em 

consulta ao Termo de Verificação, observa-se o montante de R$ 2.117.582,09 em 

conta corrente, como demonstrado: 
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FONTE 
SUP. FINANC. 

EXERC. 
ANTERIOR 

RECEITAS DESPESAS 
SALDO 
FINAL 

APURADO 

SUPERÁVIT 
FINANCEIRO 

ATUAL 

SALDO EM CONTA 
BANCÁRIA 

605 6.152.713,91 1.776.063,34 18.038,70 7.910.738,55 2.117.582,09 2.117.582,09 

Da análise das informações acima transcritas, conclui-se que a fonte de recursos 

nº 605 deveria encerrar o exercício com superávit financeiro de R$ 

7.910.738,55, e não R$ 2.117.582,09. 

Por todo o exposto, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar as 

justificativas que julgar necessárias. 

 

 
JUSTIFICATIVA:  

Conforme explica o defendente, o anexo das disponibilidades por fontes de recursos 

do Balanço Patrimonial de 2017 não refletiu, em função de inconsistências 

provenientes de exercícios anteriores, os saldos financeiros de forma fidedigna. 

Nesse sentido, afirma que os valores corretos são os compilados no anexo 5 do 

RGF, juntamente com os saldos demonstrados no Termo de Verificação de 

Disponibilidades. Assim, afirma que devem ser considerados como corretos os 

saldos finais evidenciados no Balanço Patrimonial de 2018, juntamente como os 

saldos apurados no RT. Feitas estas explicações, o defendente passa a justificar a 

divergência entre o saldo da conta bancária e o saldo do Balanço Patrimonial, 

conforme reproduzido abaixo: 
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ANÁLISE: 

Observou-se que a fonte de recursos nº 604 deveria encerrar o exercício com 

superávit financeiro de R$ 36.439.912,62, e não R$ 1.154.675,97. E a fonte de 

recursos nº 605 deveria encerrar o exercício com superávit financeiro de R$ 

7.910.738,55, e não R$ 2.117.582,09. Desta forma, foi citado o gestor. 

Não obstante as informações prestadas pelo defendente, o mesmo não obteve êxito 

em explicar a diferença entre o valor apurado por esta Corte de Contas e o saldo 

evidenciado no Balanço Patrimonial. O defendente, neste caso, se limitou a dizer que 

há inconsistências originadas em exercícios anteriores, mas sem, contudo, 

demonstrá-las, ficando prejudicada a comprovação e evidenciação da boa e regular 

aplicação do recurso.  

Assim, diante do exposto, mantém-se a irregularidade.  

 
2.4. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR ENTRE OS 

VALORES APURADOS E OS EVIDENCIADOS NO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 
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FLUTUANTE E NO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - RP (ITEM 6.1 

DO RT  702/2019) 

Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101, 102, 103 e 105, da Lei Federal 4.320/1964. 

Consta do RT 702/2019-1: 

Apurou-se, com base nos Demonstrativos contábeis encaminhados (Balanços 

Orçamentários e Financeiros), a movimentação dos restos a pagar no exercício de 

2018, conforme demonstrado: 

Tabela 2): Saldo de restos a pagar apurados                            Em R$ 1,00 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS TOTAL GERAL 

Saldo Final do 
Exercício anterior 

2.895.377,45 6.038.379,79 8.933.757,24 

Inscrições 2.007.969,65 3.607.744,81 5.615.714,46 

Pagamentos 2.703.519,36 2.726.182,82 5.429.702,18 

Cancelamentos e 

outras baixas 
45.139,77 3.276.806,08 3.321.945,85 

Saldo Final do 

Exercício atual 
2.154.687,97 3.643.135,70 5.797.823,67 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMRAP 

Assim, ao se comparar os valores apurados acima, com os demonstrados no 

Demonstrativo dos Restos a Pagar (DEMRAP), verifica-se inconsistências entre os 

valores evidenciados, como segue: 

Tabela 3): Divergência entre os demonstrativos                         Em R$ 1,00 

RESTOS A PAGAR APURADO EVIDENCIADO DEMRAP DIVERGÊNCIA 

Saldo Final do 
Exercício anterior 

8.933.757,24 8.933.757,24 - 

Inscrições 5.615.714,46 5.674.577,86 (58.863,40) 

Pagamentos 5.429.702,18 5.429.702,18 - 

Cancelamentos e 
outras baixas 

3.321.945,85 3.356.516,77 (34.570,92) 

Saldo Final do 
Exercício atual 

5.797.823,67 5.822.116,15 (24.292,48) 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMRAP 

Assim, da análise da tabela acima, verifica-se que existe divergência entre os 

valores das inscrições e dos cancelamentos, fazendo com que exista uma 

divergência no saldo final dos restos a pagar no montante de R$ 24.292,48 entre o 

valor apurado e o evidenciado no Demonstrativo dos Restos a Pagar. 
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Por todo o exposto, considerando que as discrepâncias apontadas comprometem a 

credibilidade dos demonstrativos contábeis correlatos, e o conhecimento da real 

movimentação dos restos a pagar no exercício, propõe-se a citação dos 

responsáveis para apresentarem justificativas acompanhadas de provas 

documentais. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Segundo o defendente, de fato existe divergência nas inscrições e cancelamentos 

de RP, sendo que, possivelmente ocorreram na geração automática do arquivo 

DEMRAP em XML. Afirma, contudo, que os valores constantes das peças do 

Balanço Patrimonial são consistentes entre si, demonstrando coerência na 

movimentação de valores. Nesse sentido, aponta que o questionamento acaba 

residindo apenas nos valores constantes do Demonstrativo de Restos a Pagar -

DEMRAP. Acrescenta também, que não foi possível, em um primeiro momento, 

identificar a diferença apontada. No entanto, expressa o seu entendimento de que a 

diferença de R$ 24.292,48 é insignificante perante os valores do saldo anterior, 

inscrição, pagamento e saldo final dos Restos a Pagar, não comprometendo a PCA 

em questão. 

ANÁLISE: 

Não obstante a argumentação apresentada, o defendente não obteve êxito em 

esclarecer a divergência apontada, uma vez que não comprova suas alegações por 

meio dos documentos contábeis. Assim, permanece a irregularidade. 

 

2.5. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, BEM COMO 

AUSÊNCIA DE CÓPIAS DOS ATOS QUE AUTORIZARAM OS 

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO 

PROCESSADOS (ITEM 6.2 DO RT  702/2019). 

Base Legal: Artigos. 36, 58, 63, 85, 87, 89, 92, 93, 101 a 105 da Lei Federal 

4320/1964; 
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Consta do RT 702/2019-1: 

Da análise do Balanço Orçamentário, verifica-se que foram cancelados restos a 

pagar processados (R$ 45.139,77) e não processados (R$ 3.276.806,08) num total 

de R$ 3.321.945,85. Contudo, não foram encaminhadas cópias dos atos que 

autorizaram os referidos cancelamentos. 

É importante destacar ainda que, a condição de “processados” indica que as 

despesas já foram liquidadas, ou seja, já foi verificado o direito adquirido pelo credor, 

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios das respectivas obrigações 

a serem pagas pelo Município. Assim, essas obrigações se refletem como reais em 

razão do cumprimento do implemento de condição estabelecido em contrato, 

convênio ou lei. 

Pelo exposto, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar justificativas 

acompanhadas de documentos de prova, quais sejam, as cópias dos respectivos 

atos que autorizam os cancelamentos de restos a pagar. 

JUSTIFICATIVA:  

No que se refere à anulação de Restos a Pagar Processados no valor de R$ 

45.139,77, o defendente informa que parte desse valor (R$ 33.579,77) foi anulado 

pelo Decreto 225/2018 em virtude de prescrição quinquenal, na forma do Decreto 

Federal 20.931/1932. O restante do valor, no montante de R$ 11.560,00, foi anulado 

por meio do Decreto 38/2018, em função de seu empenho (2017) ter sido 

classificado na fonte errada, cuja correção foi efetuada pela emissão de nova nota de 

empenho no exercício de 2018. Informa ter encaminhado também, via peças 

complementares, cópias dos decretos 124/18, 143/18, 154/18 e 224/18, que 

anularam os RP Não Processados no montante de R$ 3.276.806,08.     

ANÁLISE: 

Constatou-se à peça complementar 2420/20, doc. 52, cópia do Decreto 225/18, de 

20/12/2018, anulando RP Processado no montante de R$ 33.579,77, por motivo de 

prescrição, conforme Decreto Federal 20.910/32. 
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Também à peça complementar 2421/20, doc. 53, foi encaminhado cópia do Decreto 

38, de 08/03/18, anulando RP Processado no montante de R$ 11.560,00, por motivo 

de liquidação na fonte de recursos errada. Para correção do referido ato, o mesmo 

Decreto determina que seja emitida nova nota de empenho na fonte correta. 

No que tange aos RP Não Processado, foram encaminhados às peças 

complementares 2422/20, 2423/20, 2424/20 e 2425/20, cópias dos Decretos de 

anulação no total de R$ 3.276.806,08. 

Assim, tendo sido justificadas as anulações, acolhemos as argumentações e 

sugerimos o afastamento da irregularidade. 

 

2.6. ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL (RGFDCX) APRESENTA 

SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO 

BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 6.3 DO RT  702/2019). 

Base Legal: artigos 50 e 55 inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF) 

e artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Consta do RT 702/2019-1: 

Do confronto dos Demonstrativos da Disponibilidade Caixa e dos Restos a Pagar 

(LRF-Web) e do Demonstrativo do Superávit/Déficit financeiro apurado, anexo ao 

Balanço Patrimonial, observa-se que na disponibilidade de caixa após a inscrição de 

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) obtêm-se os seguintes saldos de 

disponibilidade líquida por vínculo: 

Tabela 4): Divergência entre os demonstrativos                                  Em R$ 1,00 

Vinculação 

RGFDCX BALPAT 

Diferença Disponibilidades 
antes RPNP 

RPNP 
Disponibilidade 

Líquida 
Anexo 

Total dos 

Recursos 
Vinculados: 

7.749.198,07 2.718.500,98 5.030.697,09 7.410.108,13 -2.379.411,04 

Total dos 
Recursos 

não 
Vinculados: 

2.916.297,25 891.254,12 2.025.043,13 1.043.489,78 981.553,35 

Total: 10.665.495,32 3.609.755,10 7.055.740,22 8.453.597,91 -1.397.857,69 
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Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMRAP 

Configuram-se, portanto, exemplos de inconsistências de saldos entre as fontes de 

recursos evidenciadas no Anexo ao BALPAT e no RGFDCX, ao final do exercício de 

2018. 

Essas discrepâncias, além de configurar inconsistências de saldos entre as 

fontes de recursos evidenciadas no Anexo ao BALPAT e no RGFDCX, 

comprometem a credibilidade dos demonstrativos contábeis correlatos. 

Dessa forma, sugere-se a citação do responsável para apresentar esclarecimentos, 

acompanhados de documentos probantes, quanto às inconsistências relatadas, 

procedendo à correção dos relatórios auxiliares, a fim de que os mesmos retratem a 

real situação do município, em consonância com os demonstrativos contábeis. 

JUSTIFICATIVA: 

Segue reprodução das justificativas: 

 

ANÁLISE: 
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Cabe aqui destacar que a apuração do superávit/déficit financeiro no Anexo do 

Balanço Patrimonial, é realizada pelo confronto entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro. Nesse sentido, no passivo financeiro são considerados todos os valores 

empenhados (liquidados e não liquidados do exercício e de exercícios anteriores) e 

demais valores que não dependam de autorização orçamentária. Da mesma forma, a 

apuração do saldo das disponibilidades por fontes de recursos, se utiliza do mesmo 

cálculo, porém individualizada por fonte.  No cálculo efetuado no Anexo 5, parte-se 

do montante bruto da disponibilidade de caixa, que é composta pelo somatório dos 

seguintes itens: caixa, bancos e aplicações financeiras, conforme orienta o Manual 

de Demonstrativos Fiscais: 

 

Desta forma, há diferença entre os valores que compõem o ativo financeiro, utilizado 

no cálculo de superávit/déficit financeiro, e o montante da disponibilidade de caixa 

líquida que integra o Anexo 5. Ou seja, o ativo financeiro abarca não somente os 

valores que compõem a disponibilidade de caixa, mas também valores em créditos. 

O art. 43 da lei 4.320/64, assim define o ativo financeiro em seu art. 105: 

Art. 105 [...]  

§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores 
realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os 
valores numerários. 

Pois bem. Muito embora os conceitos de disponibilidade líquida e resultado 

financeiro diferem, sendo o primeiro mais financeiro e o segundo mais econômico, 

observa-se que é possível identificar incompatibilidades entre os dois resultados. 

Nesse sentido, o resultado financeiro pode diferir da disponibilidade de caixa líquida 

apresentando resultado superavitário maior, tendo em vista que incorpora a mais 

outros ativos financeiros além do caixa. Esta é a diferença. E, nesse sentido, 

exemplificando, verifica-se da tabela apontada pelo TCEES que o resultado da fonte 
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de recursos próprios apresenta disponibilidade líquida de caixa de R$ 2.025.043,13, 

ao passo que o resultado financeiro foi evidenciado com superávit de apenas R$ 

1.043.489,78, portanto, menor. 

Assim, conclui-se que a defesa não obteve êxito em seu intento, ficando mantida a 

irregularidade. 

 

2.7. APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO 

DAS CONTAS PÚBLICAS (ITEM 6.4 DO RT  702/2019). 

Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar 

nº 101/2000. 

Consta do RT 702/2019-1: 

Conforme evidenciado no Anexo ao Balanço Patrimonial, verificou-se no exercício 

superávit financeiro no montante de R$ 8.453.597,91, uma vez que a fonte de 

recursos ordinários e vinculados foram superavitárias em R$ 1.043.489,78 e R$ 

7.410.108,13, respectivamente. 

Todavia, observa-se também déficit financeiro reconhecido contabilmente no 

exercício, nas diversas fontes especificadas a seguir, resultado do confronto entre 

ativo e passivo financeiros, sendo que a fonte recursos ordinários                             

(R$ 1.043.489,78) não possui saldo suficiente para a cobertura: 

Tabela 5): Fontes de recursos vinculados com déficit financeiro       Em R$ 1,00 

Fonte de Recursos 
Resultado 

Financeiro (R$) 

MDE (734.275,77) 

FUNDEB - Outras Despesas (40%) (173.343,18) 

Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação (40.136,30) 

Demais Recursos Cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação (30.974,05) 

Recursos Próprios - Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal. (930.951,29) 

Demais Recursos Vinculados a Saúde (167.391,05) 

Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social (43.645,00) 

TOTAL DAS FONTES COM DÉFICIT (2.120.716,64) 

RECURSOS ORDINÁRIOS 1.043.489,78 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMRAP 
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Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei Complementar 

101/2000, 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. 

Diante do apresentado, propõe-se a citação do gestor responsável para que 

apresente as alegações de defesa e/ou documentos que esclareçam este indicativo 

de desequilíbrio das contas públicas. 

 

JUSTIFICATIVA:  

O defendente alega que no anexo de disponibilidades do Balanço Patrimonial - 

BALPAT do exercício de 2018 existia um saldo de R$ 2.117.582,09 na fonte de 

recursos 605 (Royalties do petróleo estadual), cuja disponibilidade poderia ser 

utilizada, até o limite de 40%, conforme Lei Estadual 10.778/17, para cobrir despesas 

correntes. Destaca nesse sentido, que o percentual de 40%, equivalente ao 

montante de R$ 847.032,83, ao ser direcionado para lastrear as fontes negativas, 

reduziria o déficit para R$ 230.194,02.  

Da mesma forma, também esclarece que a fonte 604 (Royalties federal) 

demonstrava um saldo de R$ 1.174.675,97, e que poderia ser utilizado para 

pagamento de pessoal do magistério. 

Assim, o defendente entende que somando-se os 40% da fonte 605 (Royalties do 

petróleo estadual), ao saldo disponível na fonte 604 (Royalties federal) de R$ 

1.174.675,97, chegar-se-ia a um total de R$ 2.021.708,80, que adicionado do saldo 

das fontes ordinárias (R$ 1.043.489.78), disponibilizaria um montante de R$ 

3.065.198,58, que seria suficiente para absorver os saldos negativos apontados no 

RT. 

ANÁLISE: 

De fato, conforme alega o defendente, a Lei Estadual 10.778/17, em seu art. 1º, 

autoriza em caráter excepcional, a utilização durante o exercício de 2018, de até 

40% da receita pública transferida aos municípios por determinação da Lei 8.308/06, 
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para pagamento de despesas correntes. Note-se que o § 1º da mesma lei determina 

que os saldos provenientes e exercícios anteriores também integrarão a autorização. 

Art. 1º Em caráter excepcional e durante o exercício financeiro de 2018, 
poderá ser utilizado, para pagamento de despesas correntes, até 40% 
(quarenta por cento) da receita pública transferida aos municípios, por 

determinação da Lei nº 8.308, de 12 de junho de 2006. 

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos saldos de exercícios anteriores 
referentes aos repasses decorrentes da aplicação da Lei nº 8.308, de 2006. 

Ressalte-se que a lei faz menção aos valores transferidos ao município, conjugando-

se também os saldos preexistentes. Dessa forma, o valor a ser considerado está 

vinculado ao montante recebido no exercício de 2018 adicionado do saldo do 

exercício anterior. Neste caso tem-se que o município obteve como receita na fonte 

605, o montante de R$ 1.776.063,34, conforme tabela 16 do RT. Desse valor, 40% 

(R$ 710.425,33) pode ser utilizado em despesas correntes do exercício de 2018. 

Ressalte-se que do total recebido, foram gastos apenas R$ 18.038,70, segundo 

consta do Balancete da Despesa Orçamentária - BALEXO, referentes a Despesas de 

Capital. 

No que se refere à fonte 604 (Royalties federal), destaque-se que a Lei Federal 

7.990/89, em seu art. 8º, § 1º, exclui das vedações contidas no caput, o custeio de 

despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Assim, os recursos 

disponíveis na fonte 604, poderão ser utilizados para cobrir o déficit nas fontes 

vinculadas à despesas com educação. Dito isto, verificou-se que o saldo da fonte 

604 em 31/12/18 é de R$ 1.661.180,62. 

Junte-se às disponibilidades acima, o saldo de recursos ordinários no total de R$ 

1.043.489,78. 

Portanto, considerando-se o exposto, observa-se que a soma dos déficits das fontes 

vinculadas à educação, no total de R$ 978.729,30 é passível de ser absorvida pelas 

fontes 604 e 605, conforme quadro abaixo: 

MDE (734.275,77) 

FUNDEB - Outras Despesas (40%) (173.343,18) 

Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação (40.136,30) 

Demais Recursos Cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação (30.974,05) 

Total (978.729,30) 
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(+) 40% da fonte 605 (art. 1º da lei estadual 10.778/17)  710.425,33 

(=) Déficit apurado (268.303,97) 

(+) Saldo da fonte 604 (art. 8º, § 1º lei federal 7.990/89) 1.661.180,62 

(=) Saldo da fonte 604 não passível de ser utilizado em despesas com 
pessoal, salvo a exceção do § 1º do art. 8º, e pagamento de dívida que não 

seja da união. 1.392.876,65 

 

Quanto às demais fontes deficitárias, constata-se a ausência de informações quanto 

aos elementos de despesas que as compõem. Contudo, conforme BALEXO da 

despesa, sabe-se que as despesas empenhadas na fonte 299 (Demais Recursos 

Vinculados a Saúde), não se enquadraram nas restrições da Lei Federal 7.990/89, 

quanto à utilização dos recursos provenientes da fonte 604. Dessa forma, o saldo 

restante da fonte 604 (R$ 1.392.876,65) é suficiente para cobrir o déficit de R$ 

167.391,05 da fonte 299 (Demais Recursos Vinculados a Saúde), conforme 

evidenciado abaixo: 

 

Demais Recursos Vinculados a Saúde (fonte 299) (167.391,05) 

(+) Saldo da fonte 604 não passível de ser utilizado em despesas com 

pessoal, salvo a exceção do § 1º do art. 8º, e pagamento de dívida que não 
seja da união. 1.392.876,65 

 
E as demais fontes deficitárias seriam cobertas pelo saldo da fonte de recursos 

ordinários, conforme demonstrado abaixo: 

Recursos Próprios - Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal. (930.951,29) 

Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social (43.645,00) 

(+) Saldo da fonte de recursos ordinários 1.043.489,78 

(=) Superávit apurado 68.893,49 

 
 

Assim, diante do exposto, acolhemos as justificativas. 
 
 

 
2.8. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (ITEM 7.4.1 DO RT  702/2019). 

Base Legal: art. 55 da LRF. 

Consta do RT 702/2019-1: 

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. 
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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, conforme 

demonstrado: 

Tabela 6): Restos a Pagar Não Processados inscritos sem Disponibilidade Financeira                     R$ 1,00 

Identificação dos recursos 
Dispon. Líquida 
antes do RP não 

liquid. 

RP não Liq. Dispon. Líquida 

Saúde - Recursos próprios (296.147,08) 468.058,30 (764.205,38) 

Educação - Recursos próprios - 

MDE 
(82.409,92) 594.858,04 (677.267,96) 

Educação – FUNDEB 40% (104.049,20) 21.907,18 (125.956,38) 

Não vinculados (74.765,21) 889.243,73 (964.008,94) 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 – TVDISP, DEMRAP 

Tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da LRF, nas fontes de recursos 

detalhadas acima, no montante de R$ 659.391,77, propõe-se a citação do 

responsável para apresentar justificativas e documentos pertinentes. 

JUSTIFICATIVA:  

Segue reprodução da justificativa apresentada:  
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ANÁLISE: 

Cabe mencionar que todos os valores dispostos na Tabela 37 é resultado do 

processamento dos dados da Prestação de Contas encaminhados pelo 

jurisdicionado a esta Corte de Contas. E nessa esteira de raciocínio, cabe ao auditor 

responsável pela análise, inserir quaisquer informações que não estejam 

devidamente consideradas na apuração dos saldos da tabela, mas que constem de 

outras peças. 

Convém ressaltar que o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 

Nacional assim estabelece quanto à forma de apuração da disponibilidade líquida de 

caixa: 

Na verificação da possibilidade de inscrição em restos a pagar não 
processados, da disponibilidade de caixa bruta devem ser deduzidas as 
despesas inscritas em restos a pagar processados, as despesas inscritas 

em restos a pagar não processados em exercícios anteriores e as demais 
obrigações de despesa que não tenham passado pela execução 
orçamentária. Caso não haja suficiente disponibilidade de caixa para quitar 

todas essas obrigações, o limite de inscrição em restos a pagar já não 
estará sendo observado.[grifo nosso] 

Ou seja, a regra de apuração foi observada pela área técnica. A seguir reproduz-se a 

peça: 

22/31Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 74CB7-185B3-20458



 

 

É importante ressaltar que, na coluna “Demais Obrigações Financeiras” da tabela 

acima foram consideradas as despesas pagas no exercício financeiro de 2019 

relativa a despesas de exercícios anteriores no montante de R$ 146.509,33, bem 

como o saldo de consignações e depósitos  no total de R$ 5.384.597,80, conforme 

arquivo Demonstrativo da Dívida Flutuante – DEMDFL, totalizando R$ 5.531.107,13. 

 

Note-se que por relevância o principal valor questionado diz respeito aos R$ 

5.523.090,47 lançados na coluna (e) em recursos próprios, que reduziu o saldo de 

caixa líquida. Em consulta às prestações de contas constantes no banco de dados 

desta Corte, verificou-se que no valor de R$ 5.523.090,47 está inserido o montante 

de R$ 4.503.005,50, recebido em 2016 pelo município, lançado em Consignações a 

título de DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL e depositado 

na conta bancária 26.369.579. O Termo de Verificação de Disponibilidades 

Financeiras indica que a fonte de recursos é própria. 

Pois bem, admitindo-se como hipótese que somente este valor seria considerado na 

coluna (e), deduzindo o caixa, o gestor ainda estaria incorrendo na irregularidade.  
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Assim, considerando o exposto, e a ausência de documento que comprove erro na 

análise, mantém-se a irregularidade.  

 

2.9. AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE VIABILIZASSEM A 

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NECESSÁRIOS E 

SUFICIENTES A EMBASAR O PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO 

MUNICIPAL (ITEM 10.1 DO RT  702/2019). 

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

227/2011, IN TCEES 34/2015. 

Consta do RT 702/2019-1: 

Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, encaminhado pelo 

gestor na presente Prestação de Contas, verifica-se que embora tenha havido a 

emissão de uma opinião conclusiva, verifica-se que não houve a análise de todos 

os pontos de controle apontados na IN TC 43/2017, bem como não houve a 

realização de auditorias no exercício nem a análise dos demonstrativos 

contábeis, tendo em vista a falta de capacitação técnica do controlador e de 

funcionários no setor, como segue: 

 

24/31Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 74CB7-185B3-20458



 

A esse respeito, a Resolução TC 227 de 25 de agosto de 2011 determina o 

seguinte: 

Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos 
Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham 
implantado sistema de controle interno, que o façam até o mês 

de agosto/2013, mediante lei específica, observando as 
recomendações apresentadas no Guia mencionado no artigo 

anterior. (Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013). 

§1°. Os Poderes e órgãos citados no caput deste artigo que já 
haviam implantado o sistema de controle interno antes da 

edição da Resolução n° 227/2011, ou que tenham implantado 
em desacordo com as recomendações apresentadas no “Guia” 

citado no artigo anterior, deverão adotar as medidas 
necessárias à adequação de sua legislação, no prazo 
estabelecido no caput. (Redação dada pela Resolução TC nº 

257/2013). 

§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de 

controle interno poderá ensejar à irregularidade das contas 
e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua 
aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei 

ao respectivo responsável, por omissão no seu dever legal. 

(Redação dada pela Resolução TC nº 257/2013) (grifo nosso) 

Desta forma, considerando que não foram realizados, pela Controladoria Geral do 

Município, procedimentos de controle adequados e suficientes para garantir a 

análise de todos os pontos de controle previstos na IN 43/2017, sugere-se citar o 

gestor, para apresentar justificativas pela ausência de tomada de medidas que 

viabilizassem a realização de procedimentos de controle necessários e suficientes a 

embasar o parecer técnico do controle interno. 

JUSTIFICATIVA:  

Segundo o defendente, conforme reza a legislação em vigor, os servidores da 

Controladoria, com exceção do Controlador Geral, devem ser servidores de carreira. 

Contudo, para que sejam admitidos novos servidores, o município deverá observar o 

limite de gastos com pessoal. Acrescenta que durante o exercício de 2018, o Poder 

Executivo gastou com pessoal o equivalente a 51,54% da Receita Corrente Líquida, 

ficando acima do limite prudencial, e impedindo a realização de concurso público 

para provimento de cargos. Destaca, porém, que em 2019 o limite de gastos ficou 

abaixo do limite prudencial, o que permitirá a realização de concurso público para 
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admissão dos servidores efetivos para atuarem na Controladoria, permitindo uma 

análise mais proveitosa da PCA. 

ANÁLISE: 

Não obstante às justificativas apresentadas, o defendente não trouxe aos autos 

documentos que comprovem iniciativas em prol da melhora do Sistema de Controle 

Interno. Contudo, há de se considerar que o Parecer do Controle Interno integrante 

da PCA 2018 não apontou irregularidades acerca da Prestação de Contas Anual do 

prefeito.  

Assim, acolhemos as justificativas, recomendando, porém, que o atual gestor busque 

ações que visam uma melhor estruturação do Sistema de Controle Interno, tanto em 

alocação de pessoal suficiente e habilitado, como em estrutura física adequada, a 

fim de permitir a execução eficiente das atividades de controle. 

 

3. GESTÃO FISCAL 

3.1 DESPESAS COM PESSOAL 

3.1.1 Limite das Despesas com Pessoal - Poder Executivo 

 
Tabela 1: Despesas com pessoal – Poder Executivo 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 89.411.504,27 

Despesas totais com pessoal 46.078.955,72 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 51,54 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

Conforme se observa da tabela anterior foi cumprido o limite legal e descumprido o 

limite prudencial (limite legal = 54% e prudencial = 51,3%). 

3.1.2 Limite das Despesas com Pessoal - Consolidado 

Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas                          Em R$ 1,00 

Descrição Valor 
Receita corrente líquida – RCL 89.411.504,27 

Despesas totais com pessoal 48.688.736,09 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 54,45 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 
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Conforme se observa da tabela anterior, considerando as despesas consolidadas, 

foi cumprido o limite legal e prudencial (limite legal = 60% e prudencial = 57%). 

 

3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 

Base Legal: Art. 59, IV, da Lei Complementar 101/2000; e art. 3º, II, da Resolução 

40/2001 do Senado Federal. 

De acordo com o RT 702/2019, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite 

de 120% estabelecido na legislação, conforme evidenciado a seguir: 

Tabela 3: Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Dívida consolidada 287.353,65 

Deduções 16.074.779,97 

Dívida consolidada líquida - 

Receita corrente líquida - RCL 89.411.504,27 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL - 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS 

Base Legal: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, 

inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal 43/2001; art. 167, III da 
Constituição Federal/1988; art. 55, inciso I, alínea "c"; e art. 40, §1º, da Lei 

Complementar 101/2000. 

De acordo com o RT 702/2019, não foram extrapolados os limites de contratação de 

operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita 

Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República; bem como não houve 

concessão de garantias ou recebimento de contra garantias. 

 

Tabela 7) Operações de Crédito (Limite 16% RCL)                           Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida – RCL 89.411.504,27 

Montante global das operações de crédito 0,00 

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

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 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 
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Tabela 8) Garantias Concedidas (Limite 22% RCL)                         Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida – RCL 89.411.504,27 

Montante global das garantias concedidas 0,00 

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

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

 
Tabela 9) Operações de Crédito – ARO (Limite 7% RCL)                      Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente líquida – RCL 89.411.504,27 

Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas 

orçamentárias - ARO 
0,00 

% do montante global das operações de crédito por antecipação de 
receitas orçamentárias sobre a RCL 

0,00 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

3.4 RENÚNCIA DE RECEITA  

Conforme consta do RT 702/2019, não foi identificada previsão de renúncia de 

receita em 2018. 

 

4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO 

4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO 

Base Legal: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988; e art. 60, inciso XII, do 

ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição 

Federal/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006). 

De acordo com o RTC 702/2019, verifica-se que o município cumpriu com o limite 

mínimo constitucional de 25% das receitas resultantes de impostos e transferências, 

na manutenção e desenvolvimento do ensino: 

Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino       Em R$ 1,00 
Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 7.353.806,61 

Receitas provenientes de transferências 45.033.150,15 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino 52.386.956,76 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 13.362.606,91 

% de aplicação 25,51 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 
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4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

Base Legal: Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela EC 53/2006). 

De acordo com o RT 702/2019, verifica-se que o município cumpriu com o limite 

mínimo constitucional de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do 

magistério: 

Tabela 8: Recursos do FUNDEB a profissionais do magistério              Em R$ 1,00 
Destinação de recursos Valor 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 20.621.215,41 

Pagamento de profissionais do magistério 14.812.108,60 

% de aplicação 71,83 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE 

Base Legal: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal/1988 (Incluído pela EC 29/2000). 

De acordo com o RT 702/2019, verifica-se que o município cumpriu com o limite 

mínimo constitucional previsto de 15% para a saúde: 

Tabela 9: Aplicação em ações e serviços públicos saúde                       Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 7.353.806,61 

Receitas provenientes de transferências 43.459.958,70 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 50.813.765,31 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde  16.434.251,05 

% de aplicação 32,34% 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

5    TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO 

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. 
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Tabela 10: Transferências para o Poder Legislativo                                 Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88) – exercício anterior 50.118.825,95 

% máximo para o município 7,00 

Valor máximo permitido para transferência 3.508.317,82 

Valor efetivamente transferido 3.500.000,00 

Fonte: Processo TC 08684/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

Conforme RT 702/2019, o limite máximo constitucional de transferência de recursos 

financeiros ao Poder Legislativo foi cumprido. 

 

6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de 

Jaguaré, exercício de 2018, formalizada de acordo com a Resolução TC 261/2013 e 

alterações posteriores.  

Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que tange ao aspecto 

técnico-contábil, opina-se que esta Corte de Contas recomende ao Poder Legislativo 

de Jaguaré a REJEIÇÃO da presente Prestação de Contas Anual, exercício de 

2018, de responsabilidade do Sr. Rogério Feitani na forma do art. 80 da lei 

complementar 621/12, em função da permanência das seguintes irregularidades: 

2.2. ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
INDICANDO COMO FONTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
INSUFICIENTE (ITEM 4.1.2 DO RT 702/2019-1); Base Legal: artigo 
43, inciso II e § 3º, da Lei Federal 4.320/1964. 

2.3. INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS 
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL (ITEM 4.3.2.1 DO RT  702/2019); Base Legal: Artigos 89, 
90, 91, 100, 101, 102, 103 e 105 da Lei 4320/1964. 

2.4. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR 
ENTRE OS VALORES APURADOS E OS EVIDENCIADOS NO 
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE E NO 
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - RP (ITEM 6.1 DO RT  
702/2019); Base Legal: artigos 85, 89, 100, 101, 102, 103 e 105, da 
Lei Federal 4.320/1964. 

2.6. ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL (RGFDCX) 
APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS 
EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 
6.3 DO RT  702/2019); Base Legal: artigos 50 e 55 inciso III da Lei 
Complementar Federal 101/2000 (LRF) e artigo 85 da Lei Federal nº 
4.320/64. 
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2.8. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (ITEM 7.4.1 DO 
RT  702/2019); Base Legal: art. 55 da LRF. 

 

Sugere-se ainda recomendar ao prefeito medidas visando o melhoramento da 

estrutura do Sistema de Controle Interno, tanto em alocação de pessoal suficiente e 

habilitado, como em estrutura física adequada, a fim de permitir a execução eficiente 

das atividades de controle interno. 

Por fim, registre-se que o prefeito requereu a oportunidade de apresentação de 

sustentação oral quando do julgamento do referido processo no órgão colegiado 

competente. 

 

Vitória – E.S, 03 de Abril de 2020. 
 

 
 

 

RAYMAR ARAUJO BELFORT 
Auditor de Controle Externo 
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