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NEGAR PROVIMENTO – REFORMAR O PARECER 

PRÉVIO TC 00016/2021-5 – 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 

(ITEM 2.4 DO PARECER PRÉVIO TC-016/2021 – 

PRIMEIRA CÂMARA E 6.1 DO RT 00702/2019-1) – 

REGULAR - DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR. 

 
O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA: 

 
1. DO RELATÓRIO: 

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Ministério 

Público Especial de Contas, subscrito pelo Procurador de Contas Dr. Luciano 

Vieira, em face do Parecer Prévio TC 00016/2021-5 – Primeira Câmara, exarado 

no Processo TC 08684/2019-6, que recomendou à Câmara Municipal de Jaguaré a 
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rejeição da Prestação de Contas Anual do município, no exercício de 2018, sob 

a responsabilidade do Sr. Rogério Feitani. 

O recorrente, em síntese, almeja que seja dado provimento ao recurso de 

reconsideração, para reformar o v. Parecer Prévio atacado, reconhecendo nas  

condutas dispostas nos itens 4.1.2 (abertura de crédito adicional suplementar  

indicando  como  fonte  excesso  de  arrecadação  insuficiente), 6.1 

(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 apagar) e 6.3 (anexo 5 do relatório de gestão  fiscal – RGFDCX - 

apresenta  saldos  inconsistentes  com  os  evidenciados no anexo ao balanço 

patrimonial) do Relatório Técnico  00702/2019-1,  a  prática  de  grave infração  à  

norma  legal  ou  regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial. Desta forma, com a consequente recomendação à 

Câmara Municipal de Jaguaré pela Rejeição das Contas de responsabilidade do 

senhor Rogério Feitani, Prefeito Municipal, exercício financeiro 2018, conforme 

motivos expostos, com as recomendações propostas pela área técnica. 

Registre-se que o presente recurso foi conhecido, através da Decisão Monocrática 

nº 00301/2021-7 (evento 05), que também determinou a notificação do Sr. Rogério 

Feitani (Termo de Notificação 00461/2021-1 – evento 06), para, no prazo de 30 

(trinta) dias, facultar-lhe a apresentação de suas contrarrazões, em face do presente 

Recurso de Reconsideração. 

Após o recebimento das justificativas apresentadas pelo responsável, conforme 

Defesa/Justificativa 00516/2021-9 (evento 07), os autos foram encaminhados à área 

técnica, que se pronunciou por meio da Manifestação Técnica 01739/2021-7 e 

Instrução Técnica de Recurso 00254/2021-6 opinando pelo provimento parcial, com 

o fim de reformar o Parecer Prévio 16/2021-5, mantendo-se irregular, com o 

condão de macular as contas, o item 4.1.2 do RT 00702/2019-1 (item 2.2 do 

Parecer Prévio TC-016/2021-5 – Primeira Câmara); afastar a irregularidade do item 

6.1 do RT 00702/2019-1 (item 2.4 do Parecer Prévio TC-016/2021-5 – Primeira 

Câmara) e manter irregular, sem o condão de macular as contas, o item 6.3 do 

RT 00702/2019-1 (item 2.6 do Parecer Prévio TC-016/2021-5 – Primeira Câmara). 
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O Ministério Público de Contas, através do Parecer 00055/2022-3, da lavra do 

Procurador Dr. Luciano Vieira, pugnou pelo provimento parcial para reformar o v. 

Parecer Prévio TC-00016/2021-5 – Primeira Câmara no sentido de se reconhecer  

nas  condutas dispostas nos itens III.1 – Abertura de crédito adicional 

suplementar indicando como fonte excesso de arrecadação insuficiente e III.3 - 

Anexo 5 do relatório de gestão fiscal (RGFDCX) apresenta saldos 

inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial pela 

prática de graves violações à   norma constitucional, legal e regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e, por 

consequência, recomendar à  Câmara  Municipal  de Jaguaré a rejeição das contas 

do Executivo Municipal, referente ao  exercício  de  2018,  sob a responsabilidade  

de Rogério  Feitani,  na  forma  do  art.  80, inciso III, da Lei Complementar Estadual 

n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição Estadual, sem prejuízo da 

expedição recomendações propostas no Parecer do Ministério Público de Contas 

03939/2020-8 do Processo TC-08684/2019-6. 

Em sede de sustentação oral (31ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 

30/06/2022), o procurador do Sr. Rogério Feitani requer, em síntese, o não 

provimento  ao recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de 

Contas, haja vista que os itens que motivaram a emissão do Parecer Prévio 

016/2021-5 Primeira Câmara, foram devidamente justificados e documentados como 

itens sem o condão de macular as contas (Petição Intercorrente 00501/2022-1, 

Áudio ou Vídeo de Sustentação Oral 00097/2022-7 e Notas Taquigráficas 

00107/2022-7). 

É o relatório. 

V O T O 

Interposto Recurso de Reconsideração pelo Ministério Público Especial de 

Contas, em face do Parecer Prévio TC 00016/2021-5 – PRIMEIRA CÂMARA, 

prolatado nos autos do Processo TC 08684/2019-6, em apenso, necessário é sua 

análise. 
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2. DA FUNDAMENTAÇÃO: 

2.1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Cabe informar que o Parecer Prévio atacado, assim decidiu, litteris: 

[...] 

1. PARECER PRÉVIO TC-016/2021: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os conselheiros 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 
Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:  

1.1. Afastar os seguintes indícios de irregularidades: 

1.1.1. ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES EM 
MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL (ITEM 4.1.1 DO RT 702/2019-1) 

1.1.2. 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). 

1.1.3. APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO 
EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS 
(ITEM 6.4 DO RT  702/2019). 

1.1.4. 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). 

1.2. Manter as seguintes irregularidades no campo da ressalva, sem o 
condão de macular as contas: 

1.2.1. ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR INDICANDO COMO FONTE EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO INSUFICIENTE (ITEM 4.1.2 DO RT 
702/2019-1) 

1.2.2. 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) 

1.2.3. 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). 

1.3. Manter as seguintes irregularidades, com o condão de macular as 
contas: 
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1.3.1 - 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; 

1.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
SUFICIENTE (ITEM 7.4.1 DO RT  702/2019). 

1.4. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a 
REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de Jaguaré, no exercício 
de 2018, sob a responsabilidade do Senhor Rogério Feitani, na forma 
prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012; 

1.5. Recomendar ao atual gestor que 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; 

1.6. Recomendar ao atual gestor que busque ações no sentido de 
configurar o Anexo 5 observando o disposto no Art. 105, § 1 da Lei 
4.320/64;  

1.7. Determinar ao Poder Executivo para que divulgue amplamente, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas 
relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na 
forma do art. 48 da LC n. 101/00; 

1.8. Dar ciência aos interessados; 

1.9. Arquivar os autos após os trâmites legais. 

2. Unânime 

3. Data da Sessão: 26/02/2021 – 8ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara.  

4. Especificação do quórum: 

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente/relator), 
Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Coelho do Carmo. 

[...] 

Inconformado, o Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, interpôs 

o presente recurso, conforme Petição de Recurso 00113/2021-4, requerendo que 

seja conhecido e provido, com a consequente reforma do Parecer Prévio, com o 

seguinte pedido, litteris: 

[...] 

IV – DO PEDIDO 
 
Ante  o  exposto,  o Ministério  Público  de  Contas requer  seja  o  
presente  recurso  de reconsideração recebido, conhecido e provido para 
reformar o v.   Parecer   Prévio 00016/2021-5 –1ª Câmara para:  
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a) reconhecer  nas  condutas  dispostas  nos  itens 4.1.2 – abertura de 
crédito  adicional suplementar indicando como fonte excesso de 
arrecadação  insuficiente, 6.1 – 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 apagar e 
6.3 – anexo 5 do relatório  de  gestão  fiscal  (RGFDCX)  apresenta  saldos  
inconsistentes  com  os  evidenciados no anexo  ao  balanço  patrimonial 
do Relatório Técnico 00702/2019-1, a  prática  de  grave infração  à  norma  
legal  ou  regulamentar  de  natureza  contábil,  financeira,  orçamentária, 
operacional e patrimonial; 
 
b)  recomendar  à  Câmara  Municipal  de  Jaguaré  a REJEIÇÃO das  
contas  do  Executivo Municipal,  referente  ao  exercício  de  2018,  sob  a  
responsabilidade  de Rogério  Feitani,  na forma  do  art.  80,  inciso  III,  
da  LC  n.  621/2012  c/c  o  art.  71,  inciso  II,  da  Constituição Estadual,   
também   pelas   infrações   acima   citadas,   sem   prejuízo   da   
expedição    das determinações e recomendações já expedidas; e 
 
c) com  espeque  no  art.  1º,  inciso  XXXVI,  da  LC  n.  621/12012  c/c  
71, inciso  X,  da Constituição Estadual, expedir as recomendações 
propostas pela Unidade Técnica às fls. 26 do  RT  00702/2019-1 (processo 
TC-08684/2019-6) e às fls.  29  do  RT  00333/2019-5 (processo anexo TC-
08774/2019-5), respectivamente: 

 
[...] 
Todavia, considerando que a divergência apontada representa 
apenas 0,005% do valor Ativo  Real  Líquido  apurado  (R$  
122.198.820,82), sugere-se não citar o responsável mas  
determinar que realize, no  exercício  corrente  e  em  
observância às Normas Brasileiras de Contabilidade, os ajustes 
contábeis necessários. 
 
[...] 
Que  o  gestor  responsável  efetue  no  exercício  corrente  os  
ajustes contábeis necessários, em observância às Normas 
Brasileiras de Contabilidade, nas divergências apontadas nos 
itens 3.3.5 e 3.8.1 deste relatório. 
 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 

 

Instada a se manifestar, a área técnica, através da Instrução Técnica de Recurso 

00254/2021-6 opinou pelo provimento parcial do recurso, tomando como base a 

Manifestação Técnica 01739/2021-7 (NCONTAS): 

Manifestação Técnica 01739/2021-7 (NCONTAS) 

[...] 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
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Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração 
superior a seguinte proposta de encaminhamento: 

Que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo dê provimento 
parcial ao presente recurso de reconsideração, nos seguintes termos: 

Manter irregular o item a seguir, porém, com o condão de macular as 
contas, alterando-se o Parecer Prévio 00016/2021-5: 

 ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
INDICANDO COMO FONTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
INSUFICIENTE (itens 2.1 desta Manifestação Técnica, 2.2 do 
Parecer Prévio TC-016/2021 – Primeira Câmara e 4.1.2 do RT 
00702/2019-1); 

 

Afastar a irregularidade do item a seguir, alterando-se o Parecer 
Prévio 00016/2021-5: 

 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 (itens 2.2 desta 
Manifestação Técnica, 2.4 do Parecer Prévio TC-016/2021 – 
Primeira Câmara e 6.1 do RT 00702/2019-1) 

 

Manter irregular o item a seguir, sem o condão de macular as contas, 
mantendo-se o Parecer Prévio 00016/2021-5: 

 ANEXO 5 DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGFDCX) 
APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS 
EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL (itens 
2.3 desta Manifestação Técnica, 2.6 do Parecer Prévio TC-
016/2021 – Primeira Câmara e 6.3 do RT 00702/2019) 

 

Que sejam remetidos os autos ao NRC - Núcleo de Controle Externo de 
Recursos e Consultas, na forma regimental. 

Instrução Técnica  de Recurso 00254/2021-6 (NRC) 

[...] 

4. CONCLUSÃO 

Com base nos elementos aqui expostos, opina-se, no mérito, nos termos 
da Manifestação Técnica 1739/2021-7, exarada pelo NCONTAS, pelo seu 
PROVIMENTO PARCIAL, com o fim de reformar o Parecer Prévio 
16/2021-5 no sentido de: 

-Manter irregular o item a seguir, porém, com o condão de macular as 
contas: 
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ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR INDICANDO 
COMO FONTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO INSUFICIENTE (itens 2.1 
desta Manifestação Técnica, 2.2 do Parecer Prévio TC-016/2021 – 
Primeira Câmara e 4.1.2 do RT 00702/2019-1); 

- Afastar a irregularidade do item a seguir: 

 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 
(itens 2.2 desta Manifestação Técnica, 2.4 do Parecer Prévio TC-
016/2021 – Primeira Câmara e 6.1 do RT 00702/2019-1) 

 

O douto representante do Parquet de Contas, Procurador Dr. Luciano Vieira, emitiu o 

Parecer 00055/2022-3 manifestando-se pelo provimento parcial, nos seguintes 

termos: 

[...] 

Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas: 
 
a) pelo conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 152, inciso I, e 164 
da LC n. 621/2012; 
 
b) no mérito, pelo provimento parcial para reformar o v. Parecer Prévio TC-
00016/2021-5 – Primeira Câmara no sentido de se reconhecer nas 
condutas dispostas nos itens 2.2.2 – Déficit financeiro em diversas fontes 
de recursos, aos itens III.1 - Abertura de crédito adicional suplementar 
indicando como fonte excesso de arrecadação insuficiente e III.3 - Anexo 5 
do relatório de gestão fiscal (RGFDCX) apresenta saldos inconsistentes 
com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial pela prática de 
graves violações à norma constitucional, legal e regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e, por 
consequência, recomendar à Câmara Municipal de Jaguaré a rejeição das 
contas do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2018, sob a 
responsabilidade de Rogério Feitani, na forma do art. 80, inciso III, da LC 
n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição Estadual, sem prejuízo da 
expedição recomendações propostas no Parecer do Ministério Público de 
Contas 03939/2020-8 do Processo TC-08684/2019-6. 
 

Em sede de sustentação oral (31ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 

30/06/2022), o procurador do Sr. Rogério Feitani requer, em síntese, o não  

provimento  ao recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de 

Contas, haja vista que os itens que motivaram a emissão do Parecer Prévio 

016/2021-5 Primeira Câmara, foram devidamente justificados e documentados como 

itens sem o condão de macular as contas (Petição Intercorrente 00501/2022-1, 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 09120-7FCBE-D942F



PARECER PRÉVIO TC-056/2022 

rpg/lsr 
 

  

Áudio ou Vídeo de Sustentação Oral 00097/2022-7 e Notas Taquigráficas 

00107/2022-7). 

Isto posto, passa-se a análise se presentes estão os requisitos de admissibilidade do 

recurso interposto. 

 
2.2.  DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: 

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso foi conhecido, através 

da Decisão Monocrática nº 00301/2021-7, por estarem presentes os requisitos de 

admissibilidade, razão pela qual entendo que deve ser mantido o conhecimento do 

recurso intentado, conforme antes decidido. 

Ultrapassada esta fase, passo à análise das razões recursais. 

 

2.3. DO MÉRITO RECURSAL:  

 

O recurso interposto pelo Ministério Público de Contas requer a inclusão dos itens  

4.1.2, 6.1 e 6.3 do RT 702/2019-1 no rol das irregularidades que ensejaram a 

rejeição da prestação de contas anual de 2018, do Sr. Rogério Feitani, 

considerando-se a prática de grave infração à norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil,  financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; quais sejam: 

- Abertura de crédito adicional suplementar indicando como fonte excesso de 

arrecadação insuficiente (item 4.1.2 do RT 702/2019-1); 

- 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); 

- Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFDCX) apresenta saldos 

inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial (item 6.3 

do RT  702/2019); 

A peça recursal requer ainda a expedição das recomendações propostas pela 

Unidade Técnica às fls. 26 do Relatório Técnico - RT 00702/2019-1 (Processo TC-
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08684/2019-6) e às fls. 29 do RT 00333/2019-5 (Processo TC-08774/2019-5 em 

apenso), que deixaram de constar no Parecer Prévio recorrido. 

Assim, passo a me manifestar em relação aos referidos itens. 

 

2.3.1 Abertura de crédito adicional suplementar indicando como fonte excesso 

de arrecadação insuficiente (item 1.2.1 do Parecer Prévio 00016/2021-5 e item 

4.1.2 do RT 702/2019-1). 

Após a oitiva e argumentos apresentados pelo responsável nesta fase recursal o 

Núcleo de Contas posicionou-se por meio da Manifestação Técnica MT 01739/2021-

7 nos seguintes termos: 

[...] 

ANÁLISE TÉCNICA: Esta irregularidade refere-se à abertura de crédito 
adicional suplementar indicando como fonte excesso de arrecadação 
insuficiente, sendo a insuficiência de recursos ora arguida de 
R$413.879,95: 

 

O Ministério Público de Contas, em sede de recurso, alegou que o Parecer 
Prévio TC 16/2021-5 - 1ª Câmara, buscou descaracterizar a gravidade da 
irregularidade cometida, por consequência, considerar insignificante a 
infração perpetrada, uma vez que a Lei de Direito Financeiro é clara ao 
estabelecer que para a abertura de crédito suplementar deve haver a 
indicação da fonte de recurso disponível, consoante art. 43 da Lei n. 
4.320/64, o que não ocorreu no presente caso, visto que não houve 
excesso de arrecadação suficiente para cobrir os créditos criados, fato 
reconhecido pelo próprio gestor. 

Alegou ainda a ilegalidade decorre da própria abertura de créditos 
adicionais sem a existência de recursos suficientes, sendo irrelevante o 
valor a descoberto, pois em matéria de orçamento público vigora o 
princípio da legalidade, cabendo ao poder público executar somente 
aquilo que as leis orçamentárias expressamente autorizarem, conforme art. 
165 da Constituição Federal. 

Destacou, ainda, que toda análise técnica se baseou no exame de cada 
fonte de recurso, justamente para cumprir com o disposto no art. 8º, 
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parágrafo único, da LRF. Não havendo razões que minimizem os efeitos 
da conduta praticada pelo gestor responsável, pois a gravidade da infração 
é verificada de plano diante da flagrante violação aos preceitos 
constitucionais (artigos 165, §8º e 167, inciso V), à Lei de Direito 
Financeiro (artigo 43 da Lei n. 4.320/1964) e à Lei de Responsabilidade 
Fiscal (parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar n. 101/2000), 
cuja consequência, inclusive, encontra-se tipificada como crime de 
responsabilidade do Prefeito, nos termos do art. 1º, inciso V, do Decreto-
Lei n. 201/1967. 

A defesa, em suas contrarrazões, alegou que a ITC utilizou a fonte 
FUNDEB 60% como se ela existisse de forma individual, mas, pelo fato do 
FUNDEB 60% e o FUNDEB 40% serem creditados pelo FNDE numa única 
conta bancária conforme procedimentos previstos na Portaria Conjunta nº 
2/2018, do FNDE/STN, “não há porque se apurar a arrecadação e um 
possível excesso de arrecadação dividindo-se entre 40% e 60%, pois, tal 
divisão ocorre apenas para controle dos gastos mínimos com o 
magistério.” E, sendo o valor total arrecadado de FUNDEB em 2018 de R$ 
20.621.215,41, contra uma receita prevista de R$ 20.260.000,00, fica 
demonstrado existir um excesso de arrecadação no valor de R$ 
361.215,41 e não de apenas R$ 144.903,53, reafirmando que houve um 
erro técnico quando da apuração, pois, não ocorreu o excesso no 
montante de R$ 820.800,00, mas, sim de R$ 361.215,41, que tal erro não 
acarretou problemas sob o aspecto orçamentário ou financeiro, conforme 
apurado pelos itens 4.3 e tabela 21 do RT 702/2019 (TC 8684/2019), e 
ainda que os recursos do FUNDEB, tiveram execução superavitária, já que 
o BALPAT/2018 demonstra saldo positivo nos recursos.  

Alegou, ainda, que, como julgou por unanimidade a 1ª Câmara, a 
impropriedade não tem o condão de macular as contas em questão, haja 
vista a baixíssima potencialidade do referido erro, considerando-se outros 
aspectos da PCA, tais como: superávit financeiro e orçamentário e 
superávit na própria fonte FUNDEB. Além disso, ressaltou que conforme 
consta da justificativa inicial, do valor suplementado de R$ 820.000,00, R$ 
R$ 361.215,41 foi efetivamente realizado e R$ 459.584,59 não foi 
efetivado. 

O argumento relativo à apuração conjunta do saldo financeiro das fontes 
102 - FUNDEB 40% e 103 - FUNDEB  60%, não procede, visto que as o 
mínimo de 60% do FUNDEB deve ser destinado exclusivamente à 
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na 
educação básica pública, e a parcela restante (de no máximo 40%), nas 
demais ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica 
pública. Destaca-se que não há impedimento para que se utilize até 100% 
dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, 
mas, os recursos alocados na fonte FUNDEB 60% são exclusivas para 
pagamento de profissionais do magistério. Sendo assim, permanece a ser 
considerado o excesso de arrecadação de R$ 144.903,53 na fonte 103 - 
FUNDEB  60%, não havendo a possibilidade de se efetuar a referida 
apuração em conjunto com a fonte 102 - FUNDEB 40%. 

Não obstante tenha-se apurado superávit orçamentário no financeiro no 
exercício, conforme apurado pelos itens 4.3 e tabela 21 do RT 702/2019 
(TC 8684/2019), os recursos do FUNDEB relativos à fonte 102 - FUNDEB 
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40%, teve execução deficitária, conforme demonstra saldo negativo de 
(R$173.343,18) no BALPAT/2018. 

A defesa citou, ainda, o § 2º do art. 22 da LINDB (Lei 13.655/ 2018), e 
ainda, visando corroborar o entendimento quanto a irregularidades com 
ressalva, os processos TC 8708/2019 e 1463/2018. Relativamente em 
relação à citação pela defesa do § 2º do art. 22 da LINDB, destaca-se que 
a irregularidade supra refere-se à infração à norma Constitucional e Legal, 
sendo, portanto, considerada de natureza grave. Em consulta aos 
processos indicados, apurou-se: 

 TC 8708/2019 - A ITC 1617/2020 considerou que a abertura   de   crédito   
adicional   suplementar   indicando   como   fonte excesso de arrecadação 
insuficiente (Item 4.1.1. , Base Normativa:  artigo 43, inciso II  e § 3º,  da 
Lei Federal 4.320/1964) não causou maiores implicações ao equilíbrio 
fiscal, pois não houve apontamento de déficit financeiro ou orçamentário, 
bem como inscrição de restos a pagar não processados sem 
disponibilidade financeira (tabela 30 do RT), opinando por considerar o 
item passível de ressalva. Dessa forma, não havendo, portanto, a 
similaridade apontada pela defesa, pois nesta PCA há infração ao art. 55 
da LRF - inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade 
financeira suficiente (Item 7.4.1 do RT 702/2019). 

 TC 1463/2018 – Parecer Prévio TC-119/2018–Plenário concluiu em sede 
de recurso de reconsideração,    pela    manutenção    irregularidade (II.4.2 
Abertura de créditos adicionais sem fonte suficiente de recursos (Item 3.2 
da ITR 236/2018), considerando que por si  só  não  possuía potencial  
ofensivo  de  macular  as  contas, no entanto, não guarda similaridade com 
o presente processo, pois à época, não foi apurado e não se considerou a 
existência ou não de inscrição de restos a pagar não processados sem 
disponibilidade financeira (TC 4250/2016, PCA/2015 da PM Vargem Alta). 
 

Desta forma, considerando-se os argumentos apresentados pelo Ministério 
Público de Contas, em especial o Princípio da Legalidade, bem como o 
reconhecimento da infração pelo próprio gestor, opina-se por dar 
provimento a este recuso, alterando a decisão emitida no Parecer 
Prévio TC 16/2021-5 - 1ª Câmara e passando a considerar este item 
irregular com condão de macular as contas.  

Na sustentação oral apresentada, o recorrente alega que dos itens que foram 

questionados pelo Ministério Público de Contas, apenas esse foi mantido, porém 

o  mesmo já havia sido afastado no PARECER PRÉVIO TC-016/2021, 

requerendo, dessa forma, que o mesmo entendimento deve ser mantido no 

campo da ressalva como anteriormente deliberado no Parecer Prévio TC-

016/2021 – Primeira Câmara. 

Pois bem, 

Em relação a abertura de créditos adicionais, é importante destacar o que dispõe 

a Lei 4320/64 em seu artigo 43, abaixo transcrito: 
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Art.  43.  A  abertura  dos créditos suplementares  e  especiais depende  da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de 
exposição justificativa. 

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

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

II - os provenientes de excesso de arrecadação; 

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

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

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

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

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

Da análise realizada, verifico que o presente indicativo de irregularidade se refere 

a  abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 820.800,00, 

sendo que por não haver excesso de arrecadação suficiente para sua cobertura 

resultou em insuficiência de recursos no valor de R$ 413.879,95 na fonte de 

recursos 103 – FUNDEB (60%). 

O recorrente em suas argumentações justifica ser irrelevante o valor a 

descoberto, pois  em matéria de orçamento público vigora o princípio da 

legalidade, cabendo ao poder público executar somente aquilo que as leis 

orçamentárias expressamente autorizarem, conforme art. 165 da Constituição 

Federal. 

Constato ainda que, em sede de oitiva nesta fase recursal, o responsável 

apresentou alegações não acolhidas pelo corpo técnico, que opinou pela 

configuração de irregularidade com o condão de macular as contas. 

No entanto, com as devidas vênias, divirjo do posicionamento do recorrente e da 

área técnica e acompanho o posicionamento do voto do relator no processo de 

piso, que resultou na emissão do Parecer Prévio 0016/2021-5 que decidiu pela 
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recomendação ao Poder Legislativo municipal pela possibilidade de ressalva em 

relação à referida inconsistência. 

Apesar da insuficiência de recursos no valor de R$ 413.879,95 diante da abertura 

de créditos adicionais procedida, constato que  tal  valor  excedente por si só  não  

é  capaz  de  macular  as  contas  do  responsável,  o  que  se justifica quando 

observo que no exercício em análise o município apresentou resultado 

orçamentário superavitário no valor de R$ 2.261.247,78 (item 4.3 do RT 

00702/2019-1, Processo TC-08684/2019-6) e resultado financeiro superavitário 

por fonte de recursos (item 2.7 da ITC 01306/2020-3, Processo TC-08684/2019-

6). Ademais, especificamente na fonte de  recursos  103 – FUNDEB – Pagamento 

dos Profissionais do Magistério (60%), o Balanço Patrimonial (evento 003 do 

Processo TC-08684/2019-6) registrou o superávit financeiro de R$ 343.758,10. 

Vale acrescentar que esse foi o meu entendimento exarado no Processo TC-

08708/2019 (Prestação de Contas Anual do exercício de 2018, Prefeitura 

Municipal de Governador Lindemberg), onde fui acompanhado pelo colegiado, 

resultando no Parecer Prévio 00069/2020-9 - 2ª Câmara que considerou a 

irregularidade passível de ressalva e recomendou aprovação com ressalva das 

contas do Chefe do Poder Executivo. Naqueles autos acompanhei o 

posicionamento do corpo técnico por meio da ITC 01617/2020-1 (item 2.1) e do 

Parecer 01627/2020-3 do Ministério Público de Contas. 

ITC 01617/2020-1 (Processo TC-08708/2019) 

ANÁLISE: 

De fato, assiste razão ao defendente, quanto à apuração do excesso de 

arrecadação de receita. O método de verificação da ocorrência de excesso na 

arrecadação da receita consiste em apurar a diferença entre o valor arrecadado e 

o montante incialmente orçado (previsão inicial). Nesse sentido, a apuração do 

excesso de arrecadação das fontes questionadas, de acordo com dados extraídos 

do Balancete da Receita Orçamentária integrante da PCA 2018, fica conforme 

demonstrado abaixo: 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 09120-7FCBE-D942F



PARECER PRÉVIO TC-056/2022 

rpg/lsr 
 

  

 

Verifica-se pela tabela acima, que das fontes anteriormente questionadas por 

insuficiência no excesso de arrecadação, apenas a fonte 502 (Convênios da 

União) permaneceu de fato sem lastro suficiente para assegurar a abertura de 

créditos adicionais. Conforme alega o defendente, apesar do déficit verificado na 

fonte 502, não houve o empenho da dotação orçamentária em sua totalidade, 

sobrando, assim, saldo orçamentário no exercício. De fato, efetuando-se a 

diferença entre a dotação atualizada (R$ 3.660.410,60) e o total empenhado (R$ 

1.935.923,78), tem-se um valor de R$ R$ 1.724.486,82 de saldo orçamentário. 

Ocorre que o valor empenhado (R$ 1.935.923,78) foi superior ao montante 

arrecadado (R$ 1.804.019,27), demonstrando falta de lastro financeiro suficiente 

para alavancar os empenhos.  Portanto, não cabe neste caso, a alegação quanto 

a sobra de dotação orçamentária. 

 

Assim, diante do exposto, ficam parcialmente acolhidas as justificativas 

apresentadas, tendo em vista a manutenção da irregularidade pertinente aos 

créditos abertos sem suficiência de excesso de arrecadação na fonte 502 

(Convênios da União). 

 

Entretanto, considerando que a irregularidade não trouxe maiores implicações ao 

equilíbrio fiscal, não havendo apontamento de déficit financeiro  ou orçamentário, 

bem como inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade 

financeira (tabela 30 do RT), opinamos por considerar o item passível de ressalva, 

dado o baixo potencial ofensivo para macular a integralidade das contas. 

 

Parecer do Ministério Público de Contas 01627/2020-3 (Processo TC-

08708/2019) 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo 

Procurador abaixo subscrito, no uso de suas atribuições institucionais, anui à 

proposta contidana Instrução Técnica Conclusiva 1617/2020-1, pugnando pela 
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emissão de Parecer Préviopela aprovação com ressalva da prestação de contas, 

sem prejuízo da expedição da recomendação ali sugerida. 

 

Parecer Prévio 00069/2020-9 - 2ª Câmara (Processo TC-08708/2019) 

[...] 

Dito  isto,  e  conforme  bem  apurado  pela  análise  técnica  conclusiva,  observo  

que  a fonte de recursos 502 (Convênios da União) apresentou excesso de 

arrecadação no exercício  no montante  de  R$  1.804.019,27,  todavia  abriu  

créditos  adicionais  no montante  de  R$  2.400.171,62,  indicando  como  fonte  

de  recursos  o excesso de arrecadação apurado no exercício. Assim, concluo que 

realmente houve a abertura de créditos sem suficiência financeira no total de R$ 

596.152,35. 

Por  todo  o  exposto,  acompanho  o  entendimento  técnico  e  ministerial  pela 

manutenção do presente indicativo de irregularidade, porém passível de ressalva, 

dado o baixo potencial ofensivo para macular a integralidade das contas. 

 

Apesar da MT 01739/2021-7 relatar que não há similaridade da referida matéria 

entre o processo mencionado acima (Processo TC-08708/2019) e os presentes 

autos, considerando que no processo de piso (TC-08684/2019-6) há infração ao art. 

55 da LRF; com as devidas vênias à manifestação técnica, entendo que se trata da 

mesma situação. Ademais, no item 7.4.1 do RT 00702/2019-1 (tabela 38) e item 2.8 

da ITC 01306/2020-3 do processo TC-08684/2019-6, a fonte de recursos 103 – 60% 

FUNDEB não foi registrada entre aquelas que causaram a inconsistência (inscrição 

de restos a pagar sem disponibilidade financeira suficiente), além da referida fonte 

de recursos ter apresentado superávit financeiro no Balanço Patrimonial, no final do 

exercício, conforme mencionado acima. 

Sendo assim, divergindo da área técnica (MT-01739/2021-7) e do Ministério Público 

de Contas (Parecer 00055/2022-3), manifesto pelo não provimento do recurso, 

mantendo a irregularidade no campo da ressalva, sem o condão de macular as 

contas, conforme decisão emitida no Parecer Prévio TC 00016/2021-5 - 1ª Câmara. 

 

 

2.3.2 Divergência na movimentação dos restos a pagar entre os valores 

apurados e os evidenciados no demonstrativo da dívida flutuante e no  
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demonstrativo dos restos a pagar - RP (item 1.2.2 do Parecer Prévio 

00016/2021-5 e item 6.1 do RT  702/2019). 

A inconsistência em questão se refere a irregularidade tratada no item 6.1 do 

Relatório Técnico 702/2019 (Processo TC-08684/2019-6), nos seguintes termos: 

[...] 

 

 

 

Nesta fase recursal o Núcleo de Contas posicionou-se por meio da Manifestação 

Técnica MT 01739/2021-7 nos seguintes termos: 

[...] 

ANÁLISE TÉCNICA: Esta irregularidade refere-se à divergência de R$ 
24.292,48 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. 

O Ministério Público de Contas, em sede de recurso, alegou entre outros 
argumentos jurídicos, não haver como reputar ressalvas a mencionada 
infração, visto que permanecem injustificadas as inconsistências de saldos 
entre as fontes de recursos evidenciadas no Anexo ao Balanço Patrimonial 
e no RGFDCX, além disso, relembra que o desacerto não se limita a 
infringir a Norma Geral de Direito Financeiro (Lei n. 4.320/1964) e de 
Finanças Públicas (LC n. 101/2000), violando, também, o dispositivo 
constitucional constante no art. 70, parágrafo único, considerando que a 
irregularidade em voga demonstra grave omissão do dever de prestação 
de contas. 

A defesa, afirmou que consta do arquivo DEMRAP Consolidado o valor de 
R$ 24.292,48 atribuídos ao SAAE e identificados na Tabela de Restos a 
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Pagar incluídos equivocadamente no DEMRAP consolidado, que não 
constam de fato do arquivo DEMRAP do SAAE (Peça Complementar 
23546/2021, Demonstrativo de RP SAAE, exercício 2018, Total Restos a 
Pagar Não Processados: R$146.808,37, Total Restos a Pagar 
Processados: R$139.533,17, e Total Geral Restos a Pagar: 
R$286.341,54).  

Em consulta ao TC 2951/2020 referente a PCA/2019 da PM Jaguaré – 
Governo, observa-se que consta do item 6 do RT 91/2021, p. 21, 
observação quanto a uma divergência   de   R$   24.292,48 quanto ao 
saldo final do exercício anterior: 

 

Em consulta ao sistema CidadES constata-se que houve erro por ocasião 
da Consolidação das Demonstrações Contábeis do município, no exercício 
2018, acarretando divergência no Demonstrativo dos Restos a Pagar 
Consolidado, no entanto, os demonstrativos das UGs estavam corretos, o 
que foi, conforme quadro abaixo: 

 

Observa-se que foi justificada a inconsistência demandada, e esclarecida a 
inexistência de infringência à Lei n. 4.320/1964, tendo havido erro ao se 
proceder à consolidação do demonstrativo de restos a pagar. 

Desta forma, diante de todo o exposto, opina-se por negar provimento ao 
recorrente, no entanto, acatar as contrarrazoes apresentadas pela defesa, 
e alterar a decisão emitida no Parecer Prévio TC 16/2021-5 - 1ª 
Câmara, passando-se a considerar este item regular. 

Na sustentação oral apresentada o recorrente não apresentou justificativas em 

relação a esse item. 

Pois bem, 

Em relação à presente inconsistência, observo que se trata de divergência de R$ 

24.292,48 na movimentação dos restos a pagar entre os valores apurados e os 
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evidenciados no demonstrativo da dívida flutuante e no demonstrativo dos restos a 

pagar, ou seja, inconsistência de cunho contábil com valores de baixa materialidade, 

o que já seria o suficiente para possibilitar a ressalva no presente item. 

No entanto, conforme relatado pelo corpo técnico, tal inconsistência ocorreu devido 

a erro por ocasião da Consolidação das Demonstrações Contábeis do município, no 

exercício 2018, acarretando divergência no Demonstrativo dos Restos a Pagar 

Consolidado, contudo, os demonstrativos das UGs estavam corretos.  

Sendo assim, estou acompanhando o posicionamento da MT-01739/2021-7 em 

negar provimento ao recorrente e acatar as contrarrazões apresentadas pelo 

responsável, e alterar a decisão emitida no Parecer Prévio TC 16/2021-5 -1ª 

Câmara, passando-se a considerar este item regular, considerando-se que foi 

justificada a inconsistência demandada, e esclarecida a inexistência de infringência 

à Lei n. 4.320/1964, tendo havido erro ao se proceder à consolidação do 

demonstrativo  de restos a pagar. 

 

2.3.3 Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFDCX) apresenta saldos 

inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial (item 

1.2.3 do Parecer Prévio 00016/2021-5 e item 6.3 do RT  702/2019). 

Quanto a tal irregularidade o corpo técnico posicionou-se por meio da Manifestação 

Técnica MT 01739/2021-7 da seguinte forma: 

[...] 

ANÁLISE TÉCNICA: Esta irregularidade refere-se à ocorrência de saldos 
inconsistentes entre o Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFDCX) e 
os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial, sendo eles: 
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Alega o recorrente que não há como reputar ressalvas a mencionada 
infração, visto que permanecem injustificadas as inconsistências de saldos 
entre as fontes de recursos evidenciadas no Anexo ao Balanço Patrimonial 
e no RGFDCX, e que a irregularidade constituiu ofensa aos arts. 50 e 55, 
inciso III, da LC n. 101/2000 e ao art. 85 da Lei n. 4.320/1964, visto que 
não foram contabilizados de forma correta todos os fatos orçamentários, 
financeiros e patrimoniais do Ente. 

Alega padecer de fidedignidade os documentos apresentados pelo gestor, 
e ainda que o desacerto viola o parágrafo único do art. 70 da CF (dever de 
prestar contas), pois deixa de proporcionar a qualquer interessado 
conhecer da real situação orçamentária, financeira e patrimonial das 
entidades e órgãos públicos. 

Já a defesa, defendeu o entendimento de que os cálculos da tabela 25 do 
RT 702/2019 deveriam ser refeitos, e alegou que o RT se baseia 
subjetivamente no fato de que um valor estaria maior que o outro e isso 
configuraria a irregularidade parcial quanto à fonte de recursos não 
vinculadas, pois, esta estaria maior no Anexo 5 do RGF quando deveria 
ser menor, sem que tenha levado em consideração para isso os valores 
efetivamente demonstrados no Balanço Patrimonial. 

Visando comprovar o alegado, elaborou a tabela abaixo, Tabela 4 
(constante da ITC), mas, considerando os valores existentes em contas do 
Ativo e incluídas no Anexo do RGF, alegando que, dessa forma, a 
divergência passa a ter valores irrisórios que poderiam ser justificados por 
um possível equívoco no preenchimento dos valores no extinto Sistema 

LRFWEB: 

 

Registre-se, porém, que tanto o anexo ao Balanço Patrimonial quanto o 
Anexo 5 do RGF (RGFDCX) foram encaminhados/gerados pela 
contabilidade do município, não havendo qualquer participação do TCEES 
na evidenciação dos saldos conflitantes atacados. 

Citou os processos TC 8702/2019, 3726/2018 e 3910/2018, alegando a 
existência de jurisprudências desta Corte, mitigando os efeitos de tal 
irregularidade. Em consulta a eles constatou-se:

 Processo TC-8702/2019-1, Prestação de Contas Anual de Prefeito de 2018 
da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Parecer Prévio TC-00042/2020-1 – 
1ª Câmara, a irregularidade foi mantida com ressalva, e seus efeitos 
mitigados considerando os bons indicadores de gestão fiscal do município 
e, anexo ao Balanço Patrimonial e Anexo 5 do RGF evidenciando saldos 
de disponibilidades financeiras positivos;  

 Processo TC-03726/2018-9, Prestação de Contas Anual de Prefeito de 
2017 da Prefeitura Municipal de Nova Venécia Parecer Prévio TC-
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0027/2019-6 – 1ª Câmara, a irregularidade foi mantida, passível de 
ressalva, tendo em vista que a impropriedade decorreu de ausência de 
conciliação entre os demonstrativos contábeis e foi comprovada a 
realização de ajustes necessários;  

 Processo TC-3910/2018-3, Prestação de Contas Anual de Prefeito de 2017 
da Prefeitura Municipal de Viana, Parecer Prévio TC-00074/2020-1 – 2ª 
Câmara, a justificativa apresentada na defesa oral foi aceita por constatar-
se que o somatório dos saldos dos grupos que compunham a Dívida 
Flutuante coincidia com o saldo registrado no Balanço Patrimonial;  
Nesta PCA, apurou-se superávit orçamentário e financeiro no exercício 
(itens 4.3 e tabela 21 do RT 702/2019, TC 8684/2019), e o atingimento dos 
limites constitucionais e legais, embora com infração ao art. 55 da LRF - 
inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade 
financeira suficiente (Item 7.4.1 do RT 702/2019). 

Sendo assim, considerando-se os precedentes deste Tribunal sobre a 
matéria, opina-se por, no caso concreto, manter a decisão emitida no 
Parecer Prévio TC 16/2021-5 - 1ª Câmara. 

 

Na sustentação oral apresentada o recorrente não apresentou justificativas em 

relação a esse item. 

Pois bem,  

Conforme relato do Relatório Técnico 702/2019 as divergências apresentadas entre 

os demonstrativos configuram inconsistências de saldos entre as fontes de recursos. 

Nas contrarrazões apresentadas pelo responsável, o mesmo alega que os referidos 

demonstrativos possuem metodologias de construção diferentes, o que de fato pode 

possibilitar possíveis divergências. 

Vale destacar que, em se tratando de diferenças em fontes de recursos, conforme se 

tem observado em julgados desta Corte de Contas, diversos municípios 

apresentaram inconsistências nos registros contábeis, quando da utilização da fonte 

de recursos mais apropriada, fato observado principalmente nas prestações de 

contas anuais do exercício de 2017, com adequação dos sistemas de informática a 

partir do exercício de 2018, o que tem possibilitado a ressalva. 

Ainda cabe ressaltar que na prestação de contas do exercício seguinte (2019), da 

Prefeitura Municipal de Jaguaré (Processo TC-02951/2020-2), o item 6.1 do 

Relatório Técnico 00091/2021-1 apontou, de igual forma, divergências entre os 

demonstrativos contábeis Anexo 5 do RGF e Balanço Patrimonial. Porém, em sede 
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de análise conclusiva o item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 03024/2021-5 

sugeriu afastar o indicativo de irregularidade, fazendo a seguinte análise: 

[...] 

A  defesa  alegou que  os  saldos do anexo  5  desta  Corte  foram construídos 
sobre premissas  equivocadas  e  indicando  valores  irreais  o  que o 
impossibilitou de exercer de forma  plena o contraditório. 

Deve-se  registrar  que, de modo  peculiar,  de 2018  para  2019  houve  alteração  
na codificação  das  fontes  de  recursos  e que na apuração  dos  dados  da  
Tabela  34  do RT  (Anexo  5)  foram  considerados  os  valores  informados  nos 
contas  correntes (BALANCORR)  da  PCM  13/2019,  armazenados  no  CidadES,  
e  não  os  valores contidos  nos  anexos  encaminhados  na  PCA  no  
formato.xml, restando  prejudicada a elaboração da Tabela 34, pois a mesma 
apresenta dados divergentes. 

Observou-se que a  principal  divergência  contida  na  Tabela 34 (Anexo 5) diz 
respeito à  disponibilidade  bruta  de  caixa,  haja  visto  que  o  conta  corrente  
registrado  na  PCM (BALANCORR)  não  contemplou  todo  saldo  das  
disponibilidades  de  caixa  existente nas  fontes  de recursos. Ademais, com as 
mudanças de código de algumas fontes de recursos,  o  chamado  “de-para”  não  
foi  realizado  corretamente,  acarretando  no registro indevido, de restos a pagar 
em fonte  de recurso  diversa à de origem. 

Face o todo exposto,  sugere-se  afastar o indicativo de irregularidade. 

Tal posicionamento foi acolhido pelo colegiado tendo sido emitido o Parecer Prévio 

00072/2021-9 - 1ª Câmara recomendando ao Poder Legislativo municipal a 

aprovação com ressalva das contas. 

Diante do exposto e da análise realizada pelo corpo técnico, estou me manifestando 

pelo não provimento do recurso, acompanhando integralmente os termos grafados 

na Manifestação Técnica 01739/2021-7, em manter a decisão emitida no Parecer 

Prévio TC 16/2021-5 -1ª Câmara, considerando-se os precedentes desta Corte de 

Contas em relação à matéria, e tendo em vista que na PCA do exercício de 2019 tal 

irregularidade não persistiu. 

 

2.3.4 Determinações e recomendações que não constaram no Parecer Prévio 

00016/2021-5. 

O recorrente requer a expedição das recomendações propostas pelos Relatórios 

Técnicos, que não constaram na referida decisão, conforme se extrai da peça 

recursal: 
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[...] 
c) com espeque no art. 1º, inciso XXXVI, da LC  n. 621/12012 c/c 71, inciso  
X, da Constituição Estadual, expedir as recomendações propostas pela 
Unidade Técnica às fls. 26 do  RT  00702/2019-1 (processo TC-
08684/2019-6)  e  às  fls.  29  do  RT  00333/2019-5 (processo anexo TC-
08774/2019-5), respectivamente: 

 
[...] 
Todavia, considerando que a divergência apontada representa 
apenas 0,005% do valor Ativo  Real  Líquido  apurado  (R$  
122.198.820,82), sugere-se não citar o responsável mas  
determinar que realize, no  exercício  corrente  e em 
observância às Normas Brasileiras de Contabilidade, os ajustes 
contábeis necessários. 
 
[...] 
Que  o  gestor  responsável  efetue  no  exercício  corrente  os  
ajustes contábeis necessários, em observância às Normas 
Brasileiras de Contabilidade, nas divergências apontadas nos 
itens 3.3.5 e 3.8.1 deste relatório. 

 

Pois bem, 

Com relação à proposição de recomendação quanto às divergências no Ativo Real 

Líquido, o item 6.5 do Relatório Técnico 00702/2019-1 (Processo TC-08684/2019-6) 

e item 3.3.5 do Relatório Técnico 00333/2019-5 (Processo TC-08774/2019-5) 

apontaram divergência no valor de R$ 6.287,06 entre o valor apurado pela área 

técnica e o valor evidenciado no Balanço Patrimonial. 

Em análise à Prestação de Contas Anual do Prefeito do exercício seguinte (2019), 

observo que o item 6. Execução Patrimonial, do RT 00091/2021-1 (Processo TC-

02951/2020-2) não apontou divergência no Patrimônio Líquido apurado pelo corpo 

técnico, motivo pelo qual entendo que a inconsistência foi regularizada, sendo, 

portanto, desnecessário qualquer tipo de determinação ou recomendação. 

Quanto à determinação em relação ao item 3.8.1 do RT 00333/2019-5 (Processo 

TC-08774/2019-5), o corpo técnico apontou divergência de R$ 149,78 entre o valor 

dos créditos  inscritos em  dívida  ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida 

Ativa e os saldos  das respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial. No 

entanto, em análise à Prestação de Contas Anual de Ordenador do exercício de 

2020, observo que o item 3.9.1 do RT 00153/2022-7 (Processo TC-02494/2021-5), 

apesar de constar tal inconsistência, informa que na PCA do exercício de 2021 a 
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divergência foi sanada. Nesse sentido, entendo não ser necessária a expedição de 

oitiva ou cientificar o gestor. Assim, estou acompanhando tal posicionamento. 

 

3. DOS DISPOSITIVOS: 

Ante o exposto, divirjo parcialmente do posicionamento técnico e integralmente 

do ministerial e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de 

deliberação que submeto à apreciação. 

 

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

     Conselheiro Relator 

 

1. PARECER PRÉVIO TC-056/2022: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante 

as razões expostas, em: 

1.1. CONHECER o Recurso de Reconsideração pois presentes os pressupostos de 

admissibilidade; 

1.2. NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Reconsideração, interposto pelo 

Ministério Público de Contas, em face do Parecer Prévio TC-00016/2021-5 - 1ª 

Câmara, constante dos autos do Processo TC nº 08684/2019-6, em apenso, nos 

termos deste voto; 

1.3. REFORMAR O PARECER PRÉVIO TC-00016/2021-5, em razão do 

acolhimento das contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, passando a 

considerar REGULAR a inconsistência 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 (itens 2.4 do Parecer Prévio TC-

016/2021 – Primeira Câmara e 6.1 do RT  00702/2019-1), nos termos do item  2.2 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 09120-7FCBE-D942F



PARECER PRÉVIO TC-056/2022 

rpg/lsr 
 

  

da MT-01739/2021-7 e item 2.3.2 deste voto, mantendo-se os demais termos do 

referido Parecer Prévio inalterados; 

1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados; 

1.5. ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 14/07/2022 – 34ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (presidente), Luiz Carlos 

Ciciliotti da Cunha (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto, Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.  

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

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Presidente  

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA  

Relator 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 
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Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANÁSTÁCIO DA SILVA  

Procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária Geral das Sessões em 

substituição 
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