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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) – 

EXERCÍCIO DE 2017 – PARECER PRÉVIO PELA 

APROVAÇÃO COM RESSLVAS – DETERMINAR –  

RECOMENDAR -  DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR. 

 

 

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

1.  DO RELATÓRIO: 

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, 

referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Eduardo Marozzi 

Zanotti. 

Com base no Relatório Técnico 556/2018-3 e na Instrução Técnica Inicial 

679/2018-7, foi proferida a Decisão SEGEX 00657/2018-7, por meio da qual o 

gestor responsável foi citado para justificar os seguintes indícios de irregularidades: 

4.1.1 - ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE DE 

RECURSO 

 

Parecer Prévio 00069/2021-7 - 2ª Câmara

Processo: 03718/2018-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Conferência em www.tcees.tc.br
Identificador: 37009-D2CB4-C7458
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4.3.2.1 - VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO 

FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

NÃO CONSTAM EM CONTA BANCÁRIA. 

4.3.2.2 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO 

FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

EM FIM VEDADO POR LEI. 

5.1 - DIVERGÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 

EVIDENCIADAS NO TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS 

DISPONIBILIDADES. 

6.1 - DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE E O 

SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO BALANÇO 

PATRIMONIAL. 

6.2 - ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL (RGFDCX) 

APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO 

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL. 

6.3 - AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME 

PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL – RPPS. 

6.4 - RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS 

EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL É INCONSISTENTE EM 

RELAÇÃO AOS DEMAIS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO 

DE RESTOS A PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO 

DE CAIXA) 

7.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE. 

13.1.12 - DOTAÇÃO ATUALIZADA APRESENTA-SE EM VALOR 

SUPERIOR À RECEITA PREVISTA ATUALIZADA. 

Devidamente citado (Termo de Citação 01202/2018-1), o responsável apresentou 

suas razões de justificativas (Defesa/justificativa 00072/2019-7) e documentos 

(Peça Complementar 1348 a 1377/2018). 
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Posteriormente, os autos foram remetidos à Secretaria de Controle Externo de 

Previdência e Pessoal (Secex Previdência), conforme Despacho 05042/2019-5, a 

fim de elaborar relatório técnico específico sobre a prestação de contas do Instituto 

de Previdência Próprio dos Servidores Municipais. Assim, foi elaborado o Relatório 

Técnico 00161/2019-1, no qual apontou os seguintes indicativos de irregularidades 

atribuídas ao Chefe do Poder Executivo, como segue: 

- Desequilíbrio atuarial gerado pela falta de efetividade do plano de 

amortização do déficit técnico atuarial do RPPS; 

- Comprometimento do equilíbrio atuarial devido à ausência de correlação 

entre a lei municipal para amortizar o déficit técnico atuarial do RPPS e o 

estudo de avaliação atuarial anual, enviado na PCA/2017. 

Sendo assim, foi confeccionada a Instrução Técnica Inicial 320/2019-8, que 

sugeriu a citação do gestor para responsável para apresentar suas razões de 

justificativas com relação as irregularidades apontadas no relatório técnico da 

SecexPrevidência, sugestão esta acatada pelo Secretário Geral de Controle Externo, 

conforme Decisão SEGEX 304/2019-9. 

Após regular citação, (Termo de Citação 551/2019-9), o responsável apresentou 

suas razões de justificativas (Defesa/justificativa 00879/2019-1) e documentos 

(Peça Complementar 18227/2019-2). 

Instado a manifestar-se, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade – 

NContas, por meio da Instrução Técnica Conclusiva 3781/2019-1, opinou em 

acolher as justificativas e/ou afastar os indicativos de irregularidades dos itens 4.1.1, 

4.3.2.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3,  13.1.12 e pela manutenção das irregularidades dos 

itens apontados nos itens 4.3.2.2 , 6,4, 7.4.1,   do RT 3781/2019-1, bem como 

pelo afastamento dos indicativos de irregularidades apontados nos itens 2.1 e 2.2 do 

RT 161/2019 , e consequentemente pela emissão de Parecer Prévio dirigido ao 

Poder Legislativo de Ibiraçu, recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas 

anual do Sr. Eduardo Marozzi Zanotti, prefeito no exercício de 2017. 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 4533/2019-8, de lavra do 

Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu à proposta contida na 

Instrução Técnica Conclusiva 3781/2019-1. 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 37009-D2CB4-C7458



PARECER PRÉVIO TC- 069/2021 

is/al 
 

  

Entretanto, na 43º Sessão da Primeira Câmara, realizada no dia 11/12/2019, o 

representante do responsável, Sr. Carlos Guilherme Pagiola, realizou sustentação 

oral, conforme Notas Taquigráficas 0009/2020-7, bem como apresentou Memorial 

de Defesa e documentos (Petição Inicial 0815/2019-1 e Peças Complementares 

34300 a 34306/2019). 

Da análise da defesa oral apresentada pelo responsável, bem como do memorial de 

defesa acostado, o NContas elaborou a Manifestação Técnica de Defesa Oral 

0010/2020-1, que assim concluiu: 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A presente análise pautou-se nos termos constantes das Notas Taquigráficas 
9/2020, determinados pelo eminente relator. 

Nesse sentido, foram examinados todos os documentos anexos à defesa, 

concluindo-se por não conter nos autos justificativas e documentos suficientes 
para afastar os indicativos de irregularidade apontados nos itens:  

2.1 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM FIM VEDADO 
POR LEI (Item 4.3.2.2 do RT 556/2018 e 2.3 da ITC 3781/2019) 

Inobservância ao artigo 8º da Lei Federal 7.990/89. 

2.2 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS 
EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL É INCONSISTENTE EM 
RELAÇÃO AOS DEMAIS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO 
DE RESTOS A PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO 

DE CAIXA) (Item 6.4 do RT 556/2018 e 2.8 da ITC 3781/2019). – Passível 
de ressalva 

Inobservância aos artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64. 

2.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (Item 7.4.1 do RT 556/2018 
e 2.9 da ITC 3781/2019)). 

Inobservância ao artigo 55, inciso III, alínea b, 3 da Lei Complementar 
101/2000. 

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração 

superior a seguinte proposta de encaminhamento: 

1. Emitir parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal de Ibiraçu, 
recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. Eduardo 

Marozzi Zanotti, Prefeito Municipal durante o exercício de 2017, conforme 
dispõem o art. 132, do Regimento Interno e art. 80, da Lei Complementar 
621/2012. 

2. Determinar ao Prefeito que implemente novo plano de amortização do déficit 
do RPPS de acordo com os resultados da avaliação atuarial a ser apresentada em 
2020, em que o montante de contribuição no exercício, na forma de alíquotas ou’ 
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aportes, seja superior ao montante anual de juros do saldo do déficit atuarial do 

exercício no mínimo à razão de um terço a partir do exercício de 2021, nos termos 
do art. 54, II, da Portaria MF 464/2018 e do art. 9°, parágrafo único, da IN SPREV 
07/2018. 

 

Em seguida, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 897/2020-2, de 

lavra do Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu à proposta contida 

na Manifestação Técnica de Defesa Oral 0010/2020-1. 

Sendo assim, apresentei voto, Voto do Relator 02162/2020-3, onde entendi que, 

uma vez mantida a irregularidade “Utilização de recursos de compensação financeira 

pela exploração de petróleo e gás natural em fim vedado por lei (item 4.3.2.2 do RT 

556/2018-3, item 2.3 da ITC 3781/2019-1 e item 2.1 da MTD 10/2020-1), passível de 

macular as contas do gestor responsável, votei por oportunizar ao gestor para 

que tomasse providências quanto a devolução da totalidade dos recursos 

financeiros utilizados para pagamento das despesas com auxílio alimentação, 

no montante de R$ 189.412,99 (59.442,33 VRTE) a conta de recursos de 

royalties (fonte de recursos 604), ocasião em que foi dado a ciência ao gestor de 

que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o 

processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e 

expedirá quitação, na forma do art. 157, § 3º e § 4º do RITCEES. Tal entendimento 

foi seguido, à unanimidade, pelos demais membros da Segunda Câmara, conforme 

Decisão 00797/2020-1, notificação esta devidamente publicada no Diário Oficial do 

TCEES do dia 18/08/2020. 

Diante disso, o responsável apresentou a Petição Intercorrente 00770/2020-1 e 

documentos (Peça Complementar 22607/2020-1) onde afirma ter adotado as 

medidas necessárias a fim de cumprir a determinação imposta pela Decisão 

00797/2020-1. 

Ato contínuo, manifestou o Parquet de Contas, Manifestação 00055/2021-5, por 

encaminhar os autos à área técnica com o propósito de análise acerca da 

fidedignidade e adequação dos documentos apresentados. 

Mais uma vez, baixaram os autos ao NContas, que, após análise dos documentos 

acostados pelo responsável, elaborou a Manifestação Técnica 01171/2021-9, onde 
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concluiu que o município de  Ibiraçu  promoveu,  em  27  de agosto  de  2020,  a 

transferência financeira de R$  208.547,47 – equivalentes a 59.442,33 VRTE,  sendo 

que  tal transferência ocorreu com  a  saída  de recursos da conta Banestes  

3.047.396  (IPVA)  para a  conta Banco do  Brasil  99.019-1  (Fundo Especial), logo 

entenderam que o gestor cumpriu com o determinado pelo TCEES através da 

Decisão 00797/2020-1. 

Por fim, o Ministério Público de Contas, através da Manifestação 00104/021-5, 

entendeu que o cumprimento da referida Decisão não obsta a emissão de 

Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Ibiraçu recomendando a 

rejeição das contas do responsável. 

É o Relatório. Passo a fundamentar. 

V O T O 

2.  DA FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente, transcrevo abaixo o posicionamento que adotei no Voto 02162/2020-3, 

abaixo transcrito: 

Analisados os autos, verifico que a área técnica, por meio do Relatório Técnico 

556/2018-3, constatou o atendimento aos seguintes limites constitucionais e 

legais: 

 Despesas com pessoal; 

 Dívida Consolidada do Município; 

 Operação de crédito e concessão de garantias; 

 Aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino;  

 Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde; e 

Verifico ainda que os pareceres emitidos pelos Conselhos de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundeb e da Saúde concluíram pela aprovação das respectivas 

prestações de contas. 

Constato também que não houve renúncia de receitas no exercício.  
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Assim, estou acatando o posicionamento do corpo técnico por meio do RT 

556/2018-3, quanto à regularidade dos itens em destaque. 

Todavia, em análise a execução orçamentária, financeira, patrimonial, 

verificou-se indícios de irregularidades, sendo objeto de citação do 

responsável. 

Após apresentação das justificativas pela responsável, a área técnica opinou nos 

termos da Instrução Técnica Conclusiva 3781/2019-1, no seguinte sentido: 

[...] 

6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao município de 

Ibiraçu, exercício de 2017, formalizada de acordo com a IN TCEES 43/2017 

e com o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações 

posteriores. 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, 

opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita 

PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Ibiraçu, recomendando 

a REJEIÇÃO da prestação de contas anual do Sr. Eduardo Marozzi 

Zanotti, prefeito no exercício de 2017, na forma do art. 80, da Lei 

Complementar 621/2012, tendo em vista a mantença das seguintes 

irregularidades. 

Item 4.3.2.2 do RT 556/2018 e 2.3 desta instrução - Utilização de 

recursos de compensação financeira pela exploração de petróleo 

e gás natural em fim vedado por lei. Base normativa: art. 8º da Lei 

Federal 7.990/89. 

Item 6.4 do RT 556/2018 e 2.8 desta instrução - Resultado 

financeiro das fontes de recursos evidenciado no balanço 

patrimonial é inconsistente em relação aos demais 

demonstrativos contábeis (relação de restos a pagar, ativo 

financeiro, termo de verificação de caixa). Base normativa: artigos 

83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64; 

Item 7.4.1 do RT 556/2018 e 2.9 desta instrução - Inscrição de 

restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira 

suficiente. Base Normativa: Art. 55, inciso III, alínea b, 3 da Lei 

Complementar 101/2000. 
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Acrescente-se proposta de expedir determinação ao Prefeito: 

- Implemente novo plano de amortização do déficit do RPPS de 

acordo com os resultados da avaliação atuarial a ser apresentada em 

2020, em que o montante de contribuição no exercício, na forma de 

alíquotas ou aportes, seja superior ao montante anual de juros do 

saldo do déficit atuarial do exercício no mínimo à razão de um terço a 

partir do exercício de 2021, nos termos do art. 54, II, da Portaria MF 

464/2018 e do art. 9°, parágrafo único, da IN SPREV 07/2018. 

Assim, estou acompanhando o posicionamento do corpo técnico e 

ministerial, no tocante aos indicativos de irregularidades cuja proposição foi 

pelo afastamento, itens 4.1.1, 4.3.2.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 13.1.12 do RT 

3781/2019-1, e  itens 2.1 e 2.2 do RT 161/2019, nos termos da ITC 3171/2019-1.  

Mediante o exposto, passo a análise do mérito quanto às demais irregularidades 

que foram mantidas pela área técnica: 

3 ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES MANTIDAS NA MTDO 0010/2020-1 

3.1 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM FIM VEDADO POR LEI 

(Item 4.3.2.2 do RT 556/2018, item 2.3 da ITC 3781/2019 e item 2.1 da MTDO 

0010/2020-1) 

Segue a análise efetuado na MTD 10/2020-1: 

DA ANÁLISE NA ITC 

Dos fatos 

A análise efetuada no item 4.3.2.2 do RT 556/2018 apresentou a 

seguinte situação: 

Do balancete da execução orçamentária (BALEXOD), verificou-

se que o município aplicou recursos de compensação 

financeira pela exploração de petróleo e gás natural em fim 

vedado por lei, infringindo o art. 8º da Lei Federal 7.990/89. 

Mencionado requisito legal veda a aplicação de recursos em 

quadro permanente de pessoal, o que não foi observado pelo 

município, pois se verifica o pagamento de despesas 

relacionadas a auxílio alimentação a servidores municipais 

(339046, despesa empenhada de R$ 206.361,48), passível de 
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devolução à fonte de recursos nº 604, royalties do petróleo 

recebidos da união.  

 

Desta forma, propõe-se citar o prefeito para apresentar as 

justificativas cabíveis, alertando-o da necessidade de utilização 

dos recursos próprios para devolução à fonte nº 604 royalties 

do petróleo recebidos da União, tendo em vista o desvio de 

finalidade na aplicação de tais recursos. 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte 

justificativa: (Defesa Justificativa 72/2019-7). 

Em que pese a alegação da respeitável equipe técnica do TCEES de 

que o auxílio alimentação pago pelo município não poderia ser 

custeado com recursos provenientes da compensação financeira pela 

exploração de petróleo e gás natural, infringindo o art. 8º da Lei 

Federal nº. 7.990/89, por se configurar como despesa do quadro 

permanente de pessoal, há de se reconhecer que tal alegação não 

deve prosperar, haja vista que tal despesa não se enquadra no 

conceito de despesa do quadro permanente de pessoal, conforme 

Parecer Consulta TCEES nº. 011/2012: 

Parecer Consulta TCEES nº. 011/2012. 

PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA 

SERVIDORES MUNICIPAIS – NÃO INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DE 

GASTO TOTAL COM PESSOAL - VANTAGEM DE CARÁTER 

INDENIZATÓRIO - PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO 

ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO 

POSSIBILIDADE DE CUSTEAR COM PARCELA DOS 40% DOS 

RECURSOS DO FUNDEB - MATÉRIA ABORDADA NO QUESITO 3 

ANTERIORMENTE APRECIADA NO PARECER EM CONSULTA TC- 

07/2008 - ENCAMINHAR CÓPIA DO PARECER EM CONSULTA TC-

07/2008 À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA. 

“Nesses termos, conclui-se que o auxílio alimentação não incide no 

gasto total com pessoal, considerando que em tal montante inserem-

se apenas as vantagens de caráter remuneratório, o que não se 

Ano UG Funcao SubFuncao Programa Acao Fonte Empenhado R$ Liquidado R$ Pago R$

2017 030E0700001 15 451 2 2.029 3 3 90 46 604     206.361,48          206.361,48      189.421,00 

Despesa
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aplica à espécie em estudo, que possui natureza indenizatória. IV 

CONCLUSÃO - Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da 

presente consulta, por estarem presentes os requisitos de 

admissibilidade. Quanto ao mérito, conclui-se que a despesa 

referente ao pagamento de auxílio alimentação para servidores: 1.não 

incide no gasto total com pessoal;2. possui natureza indenizatória.” 

Neste sentido, requeremos desse Egrégio Tribunal de Contas, o 

afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em 

questão, haja vista que a despesa com auxílio alimentação não se 

enquadra nas vedações contidas no art. 8º da Lei Federal nº. 

7.990/89, por não se configurar como gasto do quadro permanente de 

pessoal, conforme decisão exarada por esse Egrégio Tribunal de 

Contas através do Parecer Consulta TCEES nº. 011/2012, não 

havendo o que se falar em utilização de recurso de compensação 

financeira pela exploração de petróleo e gás natural em fim vedado 

pelo art. 8º da Lei Federal 7.990/89. 

Da Análise da Justificativa 

O defendente argumenta que o pagamento de auxílio alimentação, com 

recursos da fonte 604, não deve ser considerado como uma infringência ao 

art. 8º da Lei Federal 7990/89, pois de acordo com o Parecer Consulta 

TCEES nº 11/2012 o auxilio alimentação possui natureza indenizatória e, 

portanto, não se configura como gasto do quadro permanente de pessoal.  

Para melhor entendimento segue a descrição do caput art. 8º da Lei Federal 

7990/89. 

Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta 

lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto 

betuminoso e do gás natural, será efetuado mensalmente, 

diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos 

órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do 

segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido 

pela variação do Bônus do Tesouro Nacional - BTN, ou outro 

parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a 

aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro 

permanente de pessoal. 

Verifica-se que o parecer TCEES 11/2012 trata apenas da não incidência do 

pagamento de auxilio alimentação no cômputo do gasto total com despesa 
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de pessoal para efeitos do art. 18 de LRF. Sendo que a utilização do 

entendimento contido neste Parecer, se aplica somente a este 

entendimento, de que o auxílio alimentação não incidente no gasto com 

pessoal. De forma alguma estabelece que este gasto não faz parte do 

quadro permanente de pessoal. 

Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade 

apontado no item 4.3.2.2 do RT 556/2018. 

DA DEFESA ORAL: 
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ANÁLISE DA DEFESA: 
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O presente indicativo de irregularidade consiste na utilização de recursos de 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural em fim 

vedado por lei.  

A despesa identificada na inicial como infringência ao artigo 8º da Lei 

Federal 7.990/89 refere-se a gastos com auxílio alimentação pago aos 

servidores do município de Ibiraçu, registrados na rubrica 339046, no total 

de R$206.361,48, cujos recursos indicados são provenientes dos royalties 

do petróleo da união. 

Em sede de defesa oral, resumidamente, o defendente alega que a despesa 

com auxílio alimentação possui natureza indenizatória e, dessa forma, não 

deve compor as despesas consideradas de caráter permanente, as quais 

são vedadas pelo referido diploma legal. 

Reforça o gestor que tais despesas não são computadas para fins de 

apuração do limite de gasto com pessoal, conforme decisão exarada por 

esta Corte de Contas no Parecer Consulta TCEES 11/2012, e, assim, por 

analogia, não caracterizaria inobservância às vedações contidas no artigo 8º 

da Lei Federal 7.990/89. 

O cerne da impropriedade recai sobre a classificação ou não do auxílio 

alimentação como despesa do quadro permanente de pessoal.  

Com relação ao Parecer Consulta TCEES 11/2012, verifica-se que o mesmo 

tratou, tão somente, da não incidência do pagamento do auxílio alimentação 

no cômputo do gasto com pessoal, para efeitos do disposto do art. 18 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

O defendente afirma que “tais despesas não se amoldam no conceito de 

“natureza permanente” do quadro permanente de pessoal, haja vista que 

o gestor, por ato próprio e discricionário, poderá deixar de conceder o 

auxílio alimentação a seus servidores”. 

Ressalta, ainda, que “o Decreto Municipal nº.5.358/2017(DOC-001), que 

“Dispõe sobre a regulamentação do auxílio alimentação previsto na Lei 

Municipal nº. 3.099/2010”, onde em seus arts. 3º e 4º, estabelecem que o 

vale alimentação não se incorpora à remuneração a qualquer título e 

possuem natureza indenizatória”. 

Como bem explanado no Parecer Consulta TCEES 17/2019, em resposta 

ao questionamento proposto pelo Município de Itapemirim com relação à 

parte final do caput do art. 8º da Lei 7.990/89 – “se o quadro permanente de 
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pessoal inclui os cargos contratados, comissionados e em designação 

temporária”, tem-se: 

 

 

Assim, o conceito de quadro permanente restou esclarecido, o qual abarca 

todos os servidores (efetivos, comissionados, temporários e terceirizados) 

que realizem atividades administrativas permanentes.  

Nesse sentido, cabe destacar que não há no texto do artigo 8º da Lei 

Federal 7.990/1989 permissivo para o pagamento de despesas do quadro 

permanente de pessoal, exceto àquelas com a manutenção e 

desenvolvimento do ensino, especialmente a educação básica, sendo que o 

inciso II faz exceção exclusivamente ao pagamento de salários e outras 

verbas de natureza remuneratória em efetivo exercício, não podendo, por 

exemplo, alcançar servidores inativos. Veja: 

Art.  8º  O  pagamento  das  compensações  financeiras  previstas  nesta 

Lei,  inclusive  o  da  indenização  pela  exploração  do  petróleo,  do  xisto 

betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos  

Estados,  ao  Distrito  Federal,  aos  Municípios  e  aos  órgãos  da 

Administração  Direta  da  União,  até  o  último  dia  út il  do  segundo  mês 

subsequente  ao  do  fato  gerador,  devidamente  corrigido  pela  variação 

do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção 

monetária  que  venha  a  substituí-lo,  vedada  a  aplicação  dos  recursos 

em   pagamento   de   dívida   e   no   quadro   permanente   de  pessoal. 

(Redação dada pela Lei nº 8.001, de 13.3.1990) (grifo nosso) 

§ 1º As vedações constantes do caput não se aplicam: (Redação dada pela 

Lei nº 12.858, de 2013) 

I - ao pagamento de dívidas para com a União e suas entidades; (Incluído 

pela Lei nº 12.858, de 2013) 

II - ao custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do 
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ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, 

inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verba s de 

natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo 

exercício na rede pública. (Incluído pela Lei nº 12.858, de 2013)(grifo 

nosso) 

§2º Os recursos originários das compensações financeiras a que se refere 

este artigo poderão ser utilizados também para capitalização de fundos de 

previdência. 

Depreende-se que o legislador definiu quais seriam as exceções cabíveis ao 

caso, hermeneuticamente falando, não havendo possibilidade de se 

enquadrar o auxílio-alimentação dentre as exceções previstas no artigo 8º. 

Ou seja, a natureza indenizatória do benefício concedido aos servidores não 

exclui os mesmos do quadro permanente de pessoal.  

Diante de todo o exposto, considerando-se a impossibilidade de custear 

despesas (indenizatórias ou não) do quadro permanente de pessoal do 

município (exceto educação), sugere-se manter o indicativo de 

irregularidade apontado. 

Antes de adentrar ao cerne da questão, notadamente, o auxílio-alimentação é 

um benefício que visa subsidiar as despesas com a alimentação do 

trabalhador, concedido pelo empregador ao empregado, seja por força de 

disposição contida na Convenção ou no Acordo Coletivo da categoria ou, 

ainda, por mera liberalidade . 

Neste contexto, convém dizer que não é incomum encontrarmos questionamentos 

sobre a natureza jurídica do citado benefício, afinal o auxílio-alimentação possui 

natureza salarial ou indenizatória, e é ou não possível a compensação de 

recursos advindos de royalties em despesas de alimentação com servidores 

públicos. 

É importante ressaltar, que o entendimento doutrinário, em relação há três tipos de 

servidores públicos, vejamos: 

 Os servidores estatutários, ocupantes de cargos públicos providos por 

concurso público, de acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, regidos 

por um estatuto, estabelecido em lei, para cada uma das unidades da 

federação. Os novos servidores, ao serem investidos no cargo, já ingressam 

numa situação jurídica previamente delineada; 
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 Os empregados públicos, ocupantes de emprego público, e também 

provido por concurso público (art. 37, II, da CF). São também chamados de 

funcionários públicos, e contratados sob o regime da CLT. Seus cargos são 

preenchidos através de concurso público e submetem-se a todos os demais 

preceitos constitucionais referentes à investidura, acumulação de cargos, 

vencimentos e determinadas garantias e obrigações previstas no Capítulo VII 

da constituição. O servidor público celetista subordina-se a dois sistemas, 

integrados e dependentes: o da administração pública e também ao sistema 

funcional trabalhista. O primeiro impõe regras da impessoalidade do 

administrador, da publicidade, da legalidade, da moralidade administrativa, da 

oportunidade, bem como motivação do ato administrativo. No segundo temos 

os contornos dos direitos e deveres mútuos na execução do contrato e dos 

efeitos da extinção do mesmo. A administração Pública quando contrata pela 

CLT, equipara-se ao empregador privado, sujeitando-se aos mesmos direitos e 

obrigações deste. 

 Os servidores temporários são contratados para exercer funções 

temporárias, por meio de um regime jurídico especial, disciplinado em lei de 

cada unidade da federação. 

Em relação ao servidor público pelo regime celetista, tem-se que o artigo 458, da 

CLT (Decreto Lei 5452/1943), estabelece expressamente que as prestações  in 

natura pagas habitualmente pelo empregador ao empregado, em decorrência da 

relação laboral, possuem natureza salarial, incluindo, dentre outros casos, o 

pagamento pertinente à alimentação, conforme se verifica abaixo: 

Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para 

todos os efeitos legais, a habitação, o vestuário ou outras prestações in 

natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer 

habitualmente ao empregado, e, em nenhuma hipótese, será permitido o 

pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 905, de 2019). 

(...) 

§ 3º - A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade 

deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, 

respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% (vinte por 

cento) do salário-contratual. (Incluído pela Lei nº 8.860, de 24.3.1994). – 

g.n. 
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Pois bem, com relação a utilização de recursos de royalties para pagamento de 

pessoal, assim entendeu o Plenário desta Corte de Contas, em resposta ao 

Parecer Consulta TC 003/2017: 

...mantém-se o entendimento pela impossibilidade de utilização dos 

recursos oriundos dos royalties do petróleo para pagamento de 

pessoal permanente, exceto quando o custeio for relativo a despesas 

com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na 

educação básica pública em tempo integral, inclusive as relativas a 

pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a 

profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública  (art. 5º 

da Lei Federal nº 12.858/2013). (grifo nosso) 

Já com relação aos servidores do quadro permanente , o Parecer Consulta 

17/2019 desta Corte de Contas, assim dispôs: 

2.1. O quadro permanente de pessoal a que se refere o art. 8º, caput, 

Lei 7.990/89, inclui servidores ocupantes de cargos em comissão, 

cujas despesas não poderão ser pagas com recursos oriundos da 

compensação financeira a que se refere a Lei.  

2.2. Podem ser pagas com recursos da compensação financeira da Lei 

7.990/89 as despesas com pessoal contratado por tempo determinado 

na forma do art. 37, IX, CF, e com particulares contratados para prestar 

serviços determinados à Administração, quando não substituírem 

servidores, pois não realizam atividades administrativas permanentes, 

não se encaixando no conceito de quadro permanente de pessoal . 

(grifo nosso) 

Assim, o referido Parecer conclui que para fins do art. 8º, caput, da Lei 7.990/89 

integram o quadro permanente de pessoal os servidores públicos efetivos e 

comissionados, bem como os contratados por tempo determinado e 

particulares contratados para prestar serviços à Administração quando 

exercem atividades permanentes, substituindo servidores do quadro 

permanente. 

Assim, quando a mão de obra terceirizada caracterizar substituição de 

servidor, entende-se que não poderão ser utilizados os recursos dos 

Royalties; caso contrário, estaria caracterizada aplicação indireta dos 

recursos dos Royalties em despesas com pessoal permanente, o que é 

vedado pela lei. Em consequência, quando as despesas com contratação de 

serviços terceirizados não caracterizar substituição de servidores, poderão ser 
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utilizados os recursos dos Royalties, ou seja, nesse caso não teríamos despesas, 

mesmo que indiretamente, com pessoal permanente. 

Dito isto, verifico que foram efetuados pagamentos de despesas no montante de 

R$ 189.412,99 com auxílio alimentação (elemento de despes 3.3.90.46) na 

função 15 – Urbanismo, subfunção 451 – Infra-estrutura urbana.  

Quanto a este tipo de pagamento, é imperioso trazer aos autos o entendimento 

exarado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, nos autos do processo de 

consulta - CON 06/00023010 que assim respondeu: 

(...) 

A indenização por demissão de servidores ou empregados, nos termos do 

art. 19, § 1º, da LRF, não serão computados nos limites das despesas de 

pessoal bem como aquelas de caráter indenizatório, como por exemplo, 

diárias, ajuda de custo (mudança de residência, deslocamento, indenização 

uso veículo próprio, etc.), auxílio alimentação, vale alimentação, auxílio 

transporte, vale transporte e auxílio creche, conforme Portaria SOF n. 163-

STN.  

A Portaria Interministerial n. 519/2001 flexibiliza o conceito de despesa com 

pessoal, permitindo que os Municípios classifiquem as despesas de pessoal 

de caráter indenizatório como "Outras Despesas Correntes"; para esse tipo 

de despesa não podem ser aplicados os recursos provenientes de 

Royalties, já que a lei veda expressamente sua aplicação em despesas 

com pessoal do quadro permanente.  

Assim, referida despesas são de pessoal, mas, contabilizadas como de 

custeio em "Outras Despesas Correntes". Com efeito, apesar dessas 

despesas não serem computadas nos limites de gastos com pessoal e, 

em consequência, nos termos do art. 8º da Lei 7.990/89 (Royalties), os 

recursos provenientes de Royalties não podem ser utilizados para 

pagamento de despesas indenizatórias de pessoal permanente. (grifo 

nosso) 

(...) 

Nota-se que apesar do caráter indenizatório, se as despesas com alimentação 

do pessoal permanente estão sendo custeadas com recursos de royalties, 

tem-se a infringência ao art. 8º da Lei 7990/89, tendo em vista que tais 

despesas só existem em função do quadro de pessoal e inevitavelmente 

vinculam-se a ele. Assim, conclui-se que embora o pagamento de auxílio 
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alimentação, seja uma verba indenizatória, é vedada a utilização de recursos de 

royalties para o seu pagamento. 

Cabe ressaltar, que em se tratando de receitas públicas, a aplicação dos recursos 

de royalties deve obedecer aos ditames da Lei nº 4.320/64 e da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), 

passando, necessariamente, pela Fiscalização dos Tribunais de Contas, 

conforme a Decisão prolatada pelo STF no Mandado de Segurança nº 24.312-

1/DF, por se constituírem receita originária. 

Por derradeiro, vale destacar que a utilização de recursos advindos dos royalties 

devem ser utilizados pelos municípios na forma da legislação vigente, até porque 

tal recurso não é permanente, haja vista que pode ser paralisado por força de lei 

ou até por esgotamento regional de jazidas. Portanto, a legislação é 

imprescindível para nortear a utilização do referido recurso, a fim de que não haja 

dependência, cuja via de consequência será desastrosa, na prestação de serviços 

essenciais aos munícipes, devendo os gestores municipais manter o equilíbrio 

financeiro entre receitas e despesas. 

Por todo o exposto, acompanho o posicionamento técnico e ministerial e 

mantenho o presente indicativo de irregularidade , entendendo que deve ser 

expedida notificação ao gestor, com o fito de promover a devolução da 

totalidade dos recursos financeiros utilizados para pagamento das despesas 

com auxílio alimentação, montante de R$ 189.412,99 a conta de recursos de 

royalties. 

3.2 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS EVIDENCIADO 

NO BALANÇO PATRIMONIAL É INCONSISTENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, ATIVO 

FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA)” (Item 6.4 do RT 556/2018, 

item 2.8 da ITC 3781/2019 e item 2.2 da MTDO 0010/2020-1). 

Inobservância aos artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Segue a análise efetuado na MTD 10/2020-1: 

DA ANÁLISE NA ITC 

Dos fatos 

A análise efetuada no item 6.4 do RT 556/2018 apresentou a seguinte 

situação: 
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Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital 

BALPAT), verificou-se incompatibilidade no resultado financeiro 

das fontes de recursos evidenciado, conforme se demonstra:  

 

O resultado acima é inconsistente com o apurado por este 

TCEES, por meio do Anexo 5 da RGF, tabela 25 deste 

relatório, tendo como base o Termo de Verificação de 

Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e Demonstração 

da Dívida Flutuante. Embora os conceitos utilizados na 

elaboração do Anexo 5 difira do utilizado na apuração do 

resultado financeiro, foi possível identificar a incoerência. 

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, 

da Lei Complementar 101/00, os recursos legalmente 

vinculados à finalidade específica serão utilizados 

exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 

ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 

ingresso. 

Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para que 

apresente as justificativas e/ou documentos que esclareçam 

este indicativo de irregularidade. 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte 

justificativa: (Defesa Justificativa 72/2019-7). 

Similarmente ao relatado em resposta ao item 6.2 do relatório técnico 

em questão, há de se destacar que apesar da estreita conformidade 

de valores que devem conter o “demonstrativo do superávit/déficit 

financeiro” anexo ao Balanço Patrimonial, e o “demonstrativo da 

disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” do anexo 5 da RGF, os 

valores de ambos os demonstrativos não devem, necessariamente, 
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apresentar resultados idênticos, apesar de em alguns casos, isso vir a 

ocorrer, tendo em vista os fatos que passaremos a relatar:  

Inicialmente, tanto o ativo financeiro quanto o passivo financeiro, são 

um dos componentes do balanço patrimonial, estabelecidos no art. 

105 da Lei Federal nº. 4.320/64, componentes estes indispensáveis 

para a apuração do superávit financeiro do exercício, utilizado como 

fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares, 

conforme disposto no art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, senão 

vejamos: 

“Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: 

I - O Ativo Financeiro; 

II - O Ativo Permanente; 

II - O Passivo Financeiro; 

IV - O Passivo Permanente; 

V - O Saldo Patrimonial; 

VI - As Contas de Compensação. 

§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores 

realizáveis independentemente de autorização orçamentária e 

§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e 

valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização 

legislativa. 

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e 

outros pagamentos independam de autorização orçamentária.  

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas 

e outras que dependam de autorização legislativa para 

amortização ou resgate.” 

Assim, as contas do ativo e passivo são diferenciadas umas das 

outras por um atributo específico que permita atender o critério da Lei, 

permitindo separar o ativo e passivo em financeiro e permanente, 

uma vez que todos os lançamentos e o plano de contas, são 

acompanhados do atributo “F” ou “P”, indicando se a conta é 
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financeira ou permanente, haja vista que na composição do balanço 

patrimonial, não é possível ser identificado o grupo de contas do ativo 

e passivo financeiro, mas sim o ativo e passivo circulante e não 

circulante. 

O grupo de contas do Passivo Circulante e Passivo não Circulante 

não contemplam as despesas que ainda não passaram pelo estágio 

da liquidação da despesa , o que dificulta a apuração do superávit 

financeiro simplesmente através da identificação das contas dos 

grupos 1 e 2 com atributo “F”, fazendo-se necessário a inclusão no 

computo de apuração do superávit financeiro, das despesas 

empenhadas a liquidar, objetivando atender plenamente o disposto 

no art. 58 da Lei Federal 4.320/64, conforme a seguir: 

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição.” 

Desta forma, o saldo apurado no “demonstrativo da disponibilidade de 

caixa e dos restos a pagar”, após a inscrição em restos a pagar não 

processados, não deve, necessariamente, apresentar o mesmo 

resultado do superávit/déficit evidenciado no balanço patrimonial, 

apesar do resultado de ambos serem muito próximo e em alguns 

casos, até mesmo coincidentes. 

A diferença que eventualmente existirá entre o “demonstrativo da 

disponibilidade de caixa e dos restos a pagar” após a inscrição em 

restos a pagar não processados e o “superávit/déficit financeiro” do 

balanço patrimonial, será relativo às demais contas do ativo c irculante 

com atributo “financeiro” que não fazem parte do demonstrativo da 

disponibilidade de caixa e dos restos a pagar. 

Assim, no que se refere ao resultado comparativo entre ambos os 

relatórios, existirá uma divergência decorrente dos créditos de curto 

prazo a receber, que em sua grande maioria, se referem ao salário 

família e salário maternidade. 

Ocorre que os valores levantados pela respeitável equipe técnica do 

TCEES através da “tabela 26” do relatório técnico em questão, não se 

apresentam em conformidade com os demais demonstrativos 

contábeis da Prestação de contas anual de todas as unidades 

gestoras do município, pois somente a título de exemplo, a 
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disponibilidade de caixa bruta utilizada pela equipe técnica do TCEES 

foi de R$ 19.651.374,90 (dezenove milhões, seiscentos e cinquenta e 

um mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), valor 

este que foi citado no item 5.1 do presente relatório técnico contábil 

como incompatível com os valores apurados pelo próprio TCEES 

através das demais unidades gestoras, que foi de R$ 18.564.786,23 

(dezoito milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e 

oitenta e seis reais e vinte e três centavos). 

Além do exposto, no que se refere aos valores apurados através das 

fontes de recursos FUNDEB 60% e FUNDEB 40%, constatamos que 

a divergência entre ambos os demonstrativos, se refere 

especificamente a valores retidos de terceiros em folha de 

pagamento, que são pagos no mês subsequente, tal como ocorre 

com o INSS retido de servidores e empréstimos consignados, 

conforme a seguir: 

 

Da análise do demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos 

a pagar anexo à PCA de 2017 do município de Ibiraçu, podemos 

constatar que a divergência em questão se refere aos valores 

consignados que foram retidos de servidores através das fontes de 

recursos FUNDEB 60% e FUNDEB 40% no valor de 45.194,02 e 

30.432,47, respectivamente, que não foram considerados pela equipe 

técnica do TCEES através da “tabela 26” do relatório técnico em 

questão, conforme a seguir: 

 

Diante do exposto, requeremos desse Egrégio Tribunal de Contas, o 

afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em 

questão, haja vista que inexiste divergência de valores entre o 

demonstrativo da disponibilidade de caixa, os restos a pagar, o termo 
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de verificação das disponibilidades de caixa e o balanço patrimonial, 

exceto quanto aos valores registrados no ativo realizável, conforme 

relatado no item 6.2 do relatório técnico em questão no valor de R$ 

211.326,00 (duzentos e onze mil, trezentos e vinte e seis reais). 

Da Análise da Justificativa 

O gestor incialmente apresenta as diferenças conceituais quanto aos 

valores dos saldos apresentados no demonstrativo da disponibilidade de 

caixa e dos restos a pagar e no anexo do balanço patrimonial.  

Cabe esclarecer que os conceitos de resultado financeiro e de 

disponibilidade de caixa líquida divergem, mas é possível, por meio do 

comparativo entre o anexo 5 do relatório de gestão fiscal e o anexo ao 

balanço patrimonial identificar discrepâncias na evidenciação do resultado 

financeiro, tendo em vista que a área técnica desta Corte apurou a 

disponibilidade líquida de caixa, tabela 26 do RT. 

Seguindo suas alegações, argumenta que alguns valores apresentados pelo 

TCEES na tabela 26 estão inconsistentes, dentre eles a disponibilidade de 

caixa bruta, tendo em vista a divergência apurada no item 5.1 do RT.  

Primeiramente cabe esclarecer que a tabela 26 foi elaborada com base nas 

informações constantes nos demonstrativos encaminhados na PCA. 

Portanto, as eventuais divergências existentes na tabela são decorrentes da 

ausência de fidedignidade das informações apresentadas pelo gestor na 

PCA. 

É oportuno ressaltar que uma das características qualitativas que se requer 

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

informação contábil, ela deve representar fidedignamente os fenômenos 

econômicos e outros a que se pretenda representar, sendo alcançada quando 

a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material.  

Em que pese as justificativas apresentadas quanto às divergências nas fontes 

Educação FUNDEB 40% e 60% poderem ser consideradas satisfatórias, o 

gestor não esclareceu a contendo as divergências na fonte Saúde Recursos 

Próprios e, principalmente, na fonte Não Vinculada. A divergência na 

disponibilidade de caixa (TVDISP) esclarecida pelo gestor no item 2.4 desta 

instrução, não é suficiente para justificar as divergências apontadas no item 

6.4 do RT 556/2018. 

Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade. 
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DA DEFESA ORAL: 
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ANÁLISE DA DEFESA: 

Das argumentações apresentadas, depreende-se que o defendente 

reconhece que a impropriedade mantida no item 2.8 da ITC 3781/2019 de 

fato ocorreu. Não obstante, o gestor tenta demonstrar que a mesma deve 

ser afastada, como segue. 
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A defesa inicia com a afirmação de que a irregularidade foi mantida devido 

ao “fato do município não ter apresentado aos autos, a regularização da 

discrepância de valores evidenciada entre o superávit financeiro do balanço 

patrimonial e o anexo 5 da RGF no exercício subsequente”, acrescentando 

que as justificativas relacionadas às fontes de recursos do FUNDEB 40% e 

FUNDEB 60% de 2017 foram consideradas satisfatórias. 

Aduz, ainda, que apesar da divergência existente, “principalmente na fonte 

de recursos próprios da saúde e recursos não vinculados não terem sido 

possíveis de serem sanadas no exercício de 2017, estas foram devidamente 

regularizadas no exercício subsequente”, reforçando que, “em respeito ao 

princípio da oportunidade [...], na Prestação de Contas Anual de 2018 a 

divergência de valores entre ambos os demonstrativos encontra-se 

devidamente sanada”. 

Por fim, ressalta que, apesar de “algumas fontes de recursos se 

apresentarem ainda deficitárias em 2018, o superávit financeiro apurado na 

fonte de recursos próprios de R$1.136.089,47 (...) é suficientemente capaz 

de dar cobertura ao pequeno déficit financeiro gerado em fontes de recursos 

específicas do exercício de 2018” e, requer, à luz do princípio da isonomia, 

o “mesmo tratamento dispensado ao processo TC nº. 4.007/2018-9 

(Prefeitura Municipal de Ibatiba – PCA de 2017) e processo TC nº. 

4.020/2018-4 (Prefeitura Municipal de Ibitirama – PCA de 2017), onde com 

muita propriedade, em ambos os casos, foram acolhidas as justificativas 

relativo ao fato de que as distorções apontadas  foram devidamente sanadas 

no exercício subsequente”. 

Em consulta à prestação de contas do exercício de 2018 (Contas de 

Governo, Ibiraçu, TC 8676/2019), observa-se que foram realizados ajustes 

e, conforme defende o gestor, apesar de os demonstrativos evidenciarem 

fontes com saldos deficitários, há saldo suficiente na fonte de Recursos 

Ordinários para suportá-los. 

Entretanto, ressalta-se que o Balanço Patrimonial de 2017 não retrata a real 

situação das fontes de recursos do município, restando comprovada a 

incompatibilidade entre os demonstrativos contábeis. Ou seja, os 

procedimentos e/ou ajustes realizados no decorrer de 2018 não são 

suficientes para afastar a impropriedade assentada nas contas do exercício 

de 2017. 

Cabe lembrar o que ensejou o presente indicativo de irregularidade, qual 

seja, a divergência entre o resultado financeiro das fontes de recursos 
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evidenciado no Balanço Patrimonial e o apurado a partir dos dados 

registrados nos demais demonstrativos contábeis. Ou seja, a inconsistência 

indica que os dados evidenciados no Balanço Patrimonial não 

correspondem àqueles registrados nos demais demonstrativos contábeis.  

Ante todo o exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade. 

Não obstante, à luz do disposto no artigo 162 da Resolução TC 261/2013, 

sugere-se que a irregularidade apontada seja considerada passível de 

ressalva, tendo em vista que a impropriedade decorreu de ausência de 

conciliação entre os demonstrativos contábeis. 

Pois bem, com relação a este indicativo adoto como razões de decidir a 

fundamentação da área técnica por manter o presente indicativo de 

irregularidade, todavia passível de ressalva. 

3.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE” (Item 7.4.1 do RT 556/2018, 2.9 

da ITC 3781/2019 e item 2.3 da MTDO 0010/2020-1). 

Inobservância ao artigo 55, inciso III, alínea b, 3 da Lei Complementar 101/2000. 

Segue a análise efetuado na MTD 10/2020-1: 

DA ANÁLISE NA ITC 

Dos fatos 

A análise efetuada no item 7.4.1 do RT 556/2018 apresentou a 

seguinte situação: 

A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor 

sobre o Relatório de Gestão Fiscal, estabelece em seu art. 55, 

III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar não processados deve 

se limitar ao saldo da disponibilidade de caixa. 

Art. 55. O relatório conterá: 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

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

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do 

saldo da disponibilidade de caixa; 
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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: 

 

Da análise da tabela acima, verifica-se que, dos restos a pagar 

não processados inscritos (286.503,83), o montante de R$ 

142.229,82 foram inscritos sem disponibilidade financeira 

suficiente para cobertura . 

Assim, tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da 

LRF, nas fontes de recursos detalhadas acima, propõe-se a 

citação do responsável para apresentar justificativas e 

documentos pertinentes. 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte 

justificativa: (Defesa Justificativa 72/2019-7). 

O técnico subscritor do respeitável relatório técnico em questão, 

relatou que a Prefeitura Municipal de Ibiraçu inscreveu valores em 

restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira para 

sua cobertura, infringindo o disposto no art. 55 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, indicando também, a utilização 

de recursos vinculados para cobertura de déficit financeiro na fonte 

de recursos não vinculados. 

Preliminarmente, devemos relatar que o Demonstrativo da 

disponibilidade de caixa e dos restos a pagar apurado pelo 

TCEES através da “tabela 26”, que foi utilizado como referência para 

elaboração da “tabela 27”, apresentou algumas divergências em 

relação aos demais demonstrativos contábeis, merecendo destaque a 

disponibilidade bruta de caixa de R$ 19.651.374,90 (dezenove 
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milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e 

quatro reais e noventa centavos), sendo que o valor evidenciado nos 

demonstrativos contábeis de todas as unidades gestoras apontam o 

valor de R$ 18.564.786,23 (dezoito milhões, quinhentos e sessenta e 

quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), 

conforme apurado pela própria equipe técnica do TCEES através das 

“tabelas 14 e 15” do relatório técnico em questão em total 

compatibilidade com os demais demonstrativos contábeis anexo à 

PCA de 2017. 

Neste contexto, da análise do ‘demonstrativo da disponibilidade de 

caixa e dos restos a pagar’ apresentado anexo à PCA de 2017 

consolidada do município, constatamos os seguintes fatos: 

1) MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS: 

No que se refere aos recursos vinculados, o município gerou uma 

disponibilidade de caixa líquida antes da inscrição de restos a pagar 

não processados de R$ 184.504,22 (cento e oitenta e quatro mil , 

quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos), tendo inscrito em 

restos a pagar não processados de recursos vinculados a importância 

de R$ 414.011,99 (quatrocentos e quatorze mil, onze reais e noventa 

e nove centavos), gerando uma insuficiência de caixa de recursos 

vinculados após a inscrição em restos a pagar de R$ 229.507,77 

(duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e sete reais e setenta e sete 

centavos), exceto Regime Próprio de Previdência. 

2) MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 

(RECURSOS PRÓPRIOS): 

No que diz respeito à movimentação dos recursos não vinculados, o 

município gerou uma suficiência de caixa líquida antes da inscrição 

de restos a pagar não processados de R$ 1.086.158,73 (um milhão, 

oitenta e seis mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e três 

centavos), tendo inscrito em restos a pagar não processados de 

recursos não vinculados a importância de R$ 156.577,75 (cento e 

cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e 

cinco centavos), gerando uma suficiência de caixa de recursos não 

vinculados de R$ 929.580,98 (novecentos e vinte e nove mil, 

quinhentos e oitenta reais e noventa e oito centavos) após a inscrição 

em restos a pagar não processados do exercício. 
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Portanto, apesar do município ter gerado uma insuficiência de caixa 

em diversas fontes de recursos, a suficiência de caixa apurada na 

fonte de recursos não vinculados foi suficientemente capaz de cobrir 

o déficit gerado nas demais fontes de recursos, conforme podemos 

constatar da análise do “demonstrativo da disponibilidade de caixa e 

dos restos a pagar” anexo à prestação de contas anual do município 

de Ibiraçu. 

Por outro lado, destaca-se que o art. 41 da LRF, inserido no capitulo 

VII “da dívida e do endividamento”, seção VI “Dos Restos a Pagar” foi 

vetado. Desta forma, não há limite definido na LRF ou noutra 

legislação para a inscrição de restos a pagar com a vedação do art. 

41 da LRF, exceto o disposto no art. 42 da LRF, tornando letra morta 

as exigências contidas no art. 55, inciso III, letra b da LRF, conforme 

a seguir: 

"Art. 41. Observados os limites globais de empenho e 

movimentação financeira, serão inscritas em Restos a Pagar:  

I - as despesas legalmente empenhadas e liquidadas, mas não 

pagas no exercício; 

II - as despesas empenhadas e não liquidadas que correspondam 

a compromissos efetivamente assumidos em virtude de: 

a) normas legais e contratos administrativos; 

b) convênio, ajuste, acordo ou congênere, com outro ente da 

Federação, já assinado, publicado e em andamento. 

§ 1º Considera-se em andamento o convênio, ajuste, acordo ou 

congênere cujo objeto esteja sendo alcançado no todo ou em 

parte. 

§ 2º Após deduzido de suas disponibilidades de caixa o montante 

das inscrições realizadas na forma dos incisos I e II do caput, o 

Poder ou órgão referidos no art. 20 poderá inscrever as demais 

despesas empenhadas, até o limite do saldo remanescente.  

§ 3º Os empenhos não liquidados e não inscritos serão 

cancelados." 
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Contudo, alguns autores defendem o entendimento de que muito 

embora o art. 41 da LRF tenha sido vetado, ainda existe o limite, pois 

o art. 55 da LRF que traz as regras básicas para elaboração do 

demonstrativo das despesas inscritas em restos a pagar, que compõe 

o Relatório de Gestão Fiscal, manteve-se intacto: 

“Art. 55. O relatório (Relatório de Gestão Fiscal) conterá: 

... 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de 

dezembro; 

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

1) liquidadas; 

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma 

das condições do inciso II do art. 41; 

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da 

disponibilidade de caixa; 

4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos 

empenhos foram cancelados;” 

Neste ponto, destaca-se o entendimento da Sra. Simone Manassés 

Valaski1, a qual teceu o seguinte comentário sobre o art. 55 da LRF:  

“Uma coisa é dizer que um relatório precisa ser elaborado e 

apresentado e descrever o que o mesmo deverá conter. Se 

considerássemos que o artigo 55, ao dispor sobre esse relatório, 

estivesse regulamentando os Restos a Pagar, determinando a 

exigência de disponibilidade de caixa, estaríamos ‘ressuscitando’ o 

artigo 41, portanto burlando a ideia do veto.” 

Desta forma, fica evidente que o art. 55 da LRF não impõe nenhum 

limite, mas tão somente orienta quanto à forma de elaboração do 

demonstrativo dos restos a pagar inscritos no exercício, razão pela 

qual o mesmo não pode ser utilizado como sendo o limite de inscrição 

de restos a pagar. 
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Diante do exposto, requeremos desse Egrégio Tribunal de Contas, o 

afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em 

questão, uma vez que os restos a pagar inscritos supostamente sem 

disponibilidade financeira de recursos vinculados, possuíam respaldo 

financeiro para sua cobertura com base na suficiência financeira 

gerada de recursos próprios, o que proporcionou ao município de 

Ibiraçu, encerrar o exercício financeiro de 2017 com um superávit 

financeiro de R$ 15.772.127,07 (quinze milhões, setecentos e setenta 

e dois mil, cento e vinte e sete reais e sete centavos), conforme 

podemos constatar da análise da Prestação de Contas Anual de 

2017, ratificando o empenho dispensado por nossa administração 

com o equilíbrio das contas públicas e o encerramento de mandato, 

conforme ocorrera nos exercícios de 2013, 2014, 2015 e em especial 

no exercício de 2016, onde obtivemos a aprovação de nossas contas, 

comprovando o comprometimento de nossa gestão com os 

dispositivos legais impostos através da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

1 Cartilha do Simpósio –Lei de Responsabilidade Fiscal – artigo 42 e 

restos a pagar. Osasco, SP, Prefeitura Municipal de Osasco, 2001.  

Da Análise da Justificativa  

O defendente argumenta que a apuração realizada pelo TCEES na tabela 

26, denominada Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a 

Pagar, apresenta divergências em relação aos demais demonstrativos 

contábeis, especificamente na disponibilidade bruta.  

Cabe esclarecer que a tabela 26 foi elaborada com base nas informações 

constantes nos demonstrativos encaminhados na PCA. Portanto, as 

eventuais divergências existentes na tabela são decorrentes da ausência de 

fidedignidade das informações apresentadas pelo gestor na PCA. Isto 

posto, é oportuno ressaltar que uma das características qualitativas que se 

requer da informação contábil, é a representação fidedigna, pois para ser útil 

como informação contábil, ela deve representar fidedignamente os 

fenômenos econômicos e outros a que se pretenda representar, sendo 

alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de 

erro material. 

Continuando suas argumentações o gestor afirma que quanto aos recursos 

vinculados, o município gerou disponibilidade, antes da inscrição dos RP 

não processados de R$ 184.504,22. Após as inscrições do RP não 
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processados no total de R$ 414.011,99, resultou uma insuficiência de caixa 

no valor de R$ 229.507,77. Entretanto, observa-se que o gestor não 

individualizou os valores, apresentou-os de forma consolidada como se 

fosse possível a disponibilidade de uma fonte vinculada compensar o déficit 

de outra. 

Com relação à fonte não vinculada (recursos próprios) o gestor afirma existir 

uma suficiência financeira, antes da inscrição dos RP não processados no 

valor de R$ 1.086.158,73.  Tendo posteriormente inscrito resto a pagar não 

processados no valor de R$ 156.577,75, o que resultando em uma 

suficiência líquida de caixa no valor de R$ 959.580,98. Entretanto, não foi 

encaminhada na defesa documentação capaz de contradizer os valores 

apurados pelo TCE e demonstrados na tabela 26 do RT 556/2018. Cabe 

repetir que a tabela 26 foi elaborada com base nas informações constantes 

nos demonstrativos encaminhados na PCA 

Aduz, ainda, que com o veto ao artigo 41 da LC 101/2000, 

não existe a classificação dos restos a pagar em despesas liquidadas, não 

liquidadas e inscritas até o limite do saldo remanescente, bem como as 

não inscritas por falta de caixa. Dessa forma, na afirmação do gestor, as 

exigências do artigo 55, inciso III letra b, deveriam ser consideradas letra 

morta, não produzindo nenhum efeito legal. Em que pese haver alguma 

divergência sobre este tema, nos filiamos à corrente de que mesmo com o 

veto presidencial os gestores deverão observar a regra insculpida no 

aludido artigo 55, III, b, da LRF, até porque harmoniza-se com o objetivo 

da Lei Complementar 101/00, em especial o art. 1°, § 1º.  

Embora ainda não exista um absoluto consenso por parte 

dos estudiosos da questão dos Restos a Pagar, inclusive no tratamento 

dispensado sobre a matéria nos diversos Tribunais de Contas Estaduais; a 

orientação dominante é pela observância das regras estabelecidas neste 

artigo (41), as quais, ainda que integrantes de uma disposição que foi 

vetada são as mesmas adotadas para os fins do demonstrativo a que se 

refere o inciso III do art. 55 desta mesma Lei. Neste contexto, por ilegal, 

não são admitidas anulações ou cancelamentos de notas de empenho, 

com a não inscrição em Restos a Pagar, de valores relativos a despesas 

liquidadas. 

Observa-se que a LRF estabelece mecanismos de controle 

para a inscrição de despesa e em restos a pagar durante todo o mandato, 

seja por limitação do empenho, cujo controle se dá bimestralmente, e ao 

final de cada exercício, ao vedar a inscrição de restos a pagar não 
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processados por falta de disponibilidade financeira. E no exercício em 

exame, os indicativos de irregularidades apontados no presente processo 

pela área técnica revelam que o município de Ibiraçu não adotou nenhum 

desses mecanismos. Frise-se que a regra remanescente imposta pelo 

artigo 55, III, b da LRF encontra-se vigente, tanto é que, de acordo o 

Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, o 

Anexo 5 integra o Relatório de Gestão Fiscal, devendo ser elaborado no 

último quadrimestre (ou semestre) de cada exercício financeiro, e não só 

no exercício de encerramento de mandato: 

Como regra geral, as despesas devem ser executadas e 

pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas 

obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte com a suficiente 

disponibilidade de caixa . Assim, o controle da disponibilidade de caixa e 

da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução 

financeira da despesa em todos os exercícios e não somente no último 

ano de mandato. 

Assim, não vislumbramos razão ao gestor, posto que a 

inscrição em restos a pagar, ainda que não processados, pressupõe a 

existência de lastro financeiro para o seu pagamento, nos termos da 

gestão fiscal responsável. 

Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade 

apontado no item no 7.4.1 do RT 556/2018. 

DA DEFESA ORAL: 
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ANÁLISE DA DEFESA: 

Das argumentações apresentadas pelo defendente, verifica-se que o 

mesmo reforça a tese de “que o art. 55 da LRF não impõe nenhum limite ao 

gestor no decorrer do mandato, mas tão somente disciplina quanto à forma 

de elaboração do demonstrativo dos restos a pagar inscritos no exercício, 
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razão pela qual o mesmo não deve ser utilizado como sendo limite de 

inscrição de restos a pagar”, referindo-se à capitulação da irregularidade em 

questão como “letra morta”.  

Pelos motivos já expostos na ITC 3781/2019, tal argumentação não merece 

prosperar, cabendo relembrar que a LRF estabelece ferramentas de 

controle para a execução de despesa e inscrição em restos a pagar durante 

todo o mandato; que a regra imposta pelo artigo 55, III, b da LRF encontra-

se vigente; que os controles devem ser executados de forma eficiente e 

devidamente refletidos nos demonstrativos contábeis. 

De outro lado, o defendente assume que, por se tratar de início de mandato 

e “no anseio de ampliar e tornar mais eficiente os serviços prestados pelo 

município à população, inscrevemos despesas em restos a pagar não 

processados com insuficiência financeira em determinadas fontes de 

recursos ao término do exercício financeiro de 2017”, justificando que “o 

déficit financeiro gerado em fontes de recursos específicas de 2017, foi 

devidamente sanado no exercício financeiro de 2018”.  

Ressalta-se que a prestação de contas do exercício de 2018 (Contas de 

Governo, Ibiraçu, TC 8676/2019) indica a realização de ajustes nos 

resultados financeiros por fonte e, apesar de os demonstrativos ainda 

evidenciarem inscrição de restos a pagar em fontes com saldos deficitários, 

verifica-se a existência de saldo suficiente na fonte de Recursos Ordinários 

para suportá-los. 

Não obstante, os procedimentos e/ou ajustes realizados no decorrer de 

2018 não são suficientes para afastar a impropriedade assentada nas 

contas do exercício de 2017. 

Quanto ao Parecer Prévio 8/2019, proferido nos autos do Recurso de 

Reconsideração, Contas de Governo 2015, Marechal Floriano (TC 

2758/2018); o Parecer Prévio 87/2019, Contas de Governo, Ibatiba, 2017 

(TC 4007/2018); e, Contas de Governo, Ibitirama, 2017 (TC 4020/2018); não 

prosperam as alegações do defendente, uma vez que a área técnica opinou 

de igual forma pela manutenção de mesma irregularidade capitulada no item 

2.3 desta manifestação, que consiste na inscrição de restos a pagar não 

processados sem disponibilidade financeira suficiente. 

Assim, considerando que ficou constatada a inscrição em restos a pagar 

não processados em funções vinculadas com disponibilidade de caixa 
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líquida negativa, antes da inscrição, infringiu-se o disposto no artigo 55, 

inciso III, letra b, da LC 101/2000; e, 

Considerando que o gestor não trouxe argumentos que afastassem a 

infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal, opina-se no sentido de não 

acolher as alegações de defesa e manter o indicativo de irregularidade 

apontado. 

Pois bem, inicialmente é imperioso destacar que, em consulta ao Demonstrativo 

do Superávit/Déficit financeiro apurado, anexo ao Balanço Patrimonial, observa-

se que houve déficit financeiro em algumas fontes de recursos vinculados, 

bem como superávit financeiro na fonte de recursos ordinários no montante 

de R$ 1.069.965,75, conforme demonstrado: 
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Assim, depreende-se do demonstrativo acima que o superávit financeiro na 

fonte de recursos ordinários (R$ 1.069.965,75) foi suficiente para cobrir os 

déficits financeiros nas fontes de recursos financeiros vinculados (R$ 

675.498,36), como segue: 

 

Tal demonstração é tão verdadeira que o próprio Relatório Técnico – RT 

556/2018-3 não apresentou nenhum apontamento com relação a déficit 

financeiro no exercício, uma vez que, conforme acima demonstrado, embora se 

observe déficit em algumas de fontes de recursos vinculados, o superávit 

financeiro evidenciado nos recursos ordinários (não vinculados) são suficientes 

para cobrir os déficits nas demais fontes de recursos. 

Todavia verifico que o RT apontou no item 5.1 que existia divergência na 

consolidação das disponibilidades financeiras evidenciadas no Termo de 

Verificação das Disponibilidades - TVDISP, uma vez que as disponibilidades das 

unidades gestoras somavam R$ 18.564.786,23, conforme tabela 14 do RT, 

enquanto o Termo de Verificação Consolidado evidenciava o total de R$ 

19.651.374,90. Tal divergência foi esclarecida pela defesa, visto se tratar de 

inconsistência no sistema contábil com relação as disponibilidades do SAAE 

e do IPAS, conforme analisado no item 2.4 da ITC 3781/2019, e afastado pela 

área técnica. 

Verifico também que o item 6.2 do RT também apontou divergência entre os 

saldos evidenciados no Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal (RGFDCX) e no 

Balanço Patrimonial (BALPAT), divergência esta também esclarecida pela 

defesa e afastada pela área técnica , segundo relatado no item 2.6 da ITC 

3781/2019-1. 

Dito isto, e conforme alegado pela defesa, observo que quando da apuração do 

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, tabela 26 do RT 

556/2018, apuração esta utilizada para apontar o presente indicativo de 

irregularidade, foi utilizado o Termo de Verificação com os valores inconsistentes. 
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Sendo assim, considerando que, a área técnica afastou os indicativos de 

irregularidades referentes a divergência na consolidação do saldo financeiro bem 

como da divergência entre os saldos evidenciados no Anexo 5 e no BALPAT, 

concluo que os valores evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial estão 

corretos, logo podem ser utilizados, com segurança, para afirmar que não 

houve a inscrição de restos a pagar não processados no exercício sem 

disponibilidade financeira para cobertura. 

Assim, divirjo da área técnica e do ministério público e afasto o presente 

indicativo de irregularidade. 

Por todo o exposto, diante da análise aqui apresentada, constato que restou 

mantida a irregularidade “Utilização de recursos de compensação financeira pela 

exploração de petróleo e gás natural em fim vedado por lei (item 4.3.2.2 do RT 

556/2018-3, item 2.3 da ITC 3781/2019-1 e item 2.1 da MTD 10/2020-1), passível 

de macular as contas do gestor responsável, considerando que o município 

aplicou recursos na monta de R$ 189.412,99 em despesas relacionadas a 

auxílio alimentação a servidores municipais, valor esse que deverá ser 

restituído pela conta do tesouro à fonte de recursos 604, royalties do 

petróleo recebidos da União. 

Contudo, em se tratando de irregularidade mantida em prestação de contas, a 

LCE 621/2012, art. 87, § 1º estabelece a seguinte hipótese: 

§ 1º O responsável cuja defesa for rejeitada pelo Tribunal será cientificado 

para, em novo e improrrogável prazo estabelecido no Regimento Interno, 

recolher a importância devida. 

Sendo assim, preliminarmente, com fundamento no sobredito dispositivo, entendo 

que deve ser oportunizado ao gestor que tome providências quanto a devolução 

da totalidade dos recursos financeiros utilizados para pagamento das despesas 

com auxílio alimentação, montante de R$ 189.412,99 (59.442,33 VRTE) a conta 

de recursos de royalties (fonte de recursos 604). 

Pois bem, compulsando os autos, verifico que, após a notificação do responsável 

para cumprir a determinação imposta pela Decisão 00797/2020-1, o gestor 

apresentou documentos, que após análise pela equipe técnica, conforme 

Manifestação Técnica 01171/2021-9, assim opinou: 

2 DO ATENDIMENTO À DECISÃO 00797/2020-1 

Compulsando o documento eletrônico Peça Complementar 22607/2020-1 
identificamos uma transferência financeira no valor de R$ 208.547,47 – 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 37009-D2CB4-C7458



PARECER PRÉVIO TC- 069/2021 

is/al 
 

  

equivalentes a 59.442,33 VRTE –, sendo que tal transferência ocorreu com a 

saída de recursos da conta Banestes 3.047.396 (IPVA) para a conta Banco do 
Brasil 99.019-1 (Fundo Especial). 

Assim, entendemos que houve a restituição dos valores pagos a título de auxílio-

alimentação com os recursos dos royalties do petróleo. 

Cabe registrar, ainda, que a data da transferência financeira ocorreu em 27 de 
agosto de 2020. 

Sendo assim, considerando que o responsável comprovou a devolução dos 

valores utilizados com pagamento de auxilio alimentação aos servidores, no 

total de 59.442,33 VRTE, à conta de recursos de royalties, entendo por manter 

irregular o item 4.3.2.2 do RT 556/2018, porém passível de ressalva. 

 

3.  DOS DISPOSITIVOS: 

Ante o exposto, divirjo parcialmente do posicionamento técnico e ministerial, 

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-069/2021-7 

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

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda 

Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 

1.1. AFASTAR os seguintes indicativos de irregularidades: 

1.1.1.  ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM FONTE DE RECURSO 

(item 4.1.1 do RT 556/2018-3 e item 2.1 da ITC 3781/2019-1); 

 1.1.2. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NÃO CONSTAM EM 

CONTA BANCÁRIA (item 4.3.2.1 do RT 556/2018-3 e item 2.2 da ITC 

3781/2019-1); 
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 1.1.3. DIVERGÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 

EVIDENCIADAS NO TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 

(item 5.1 do RT 556/2018-3 e item 2.4 da ITC 3781/2019-1); 

 1.1.4. DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE E O SALDO 

DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 

(item 6.1 do RT 556/2018-3 e item 2.5 da ITC 3781/2019-1); 

1.1.5. ANEXO 5 DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL (RGFDCX) 

APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO 

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL (item 6.2 do RT 556/2018-3 e item 2.6 da 

ITC 3781/2019-1); 

 1.1.6. AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PROPRIO 

DE PREVIDENCIA SOCIAL – RPPS (item 6.3 do RT 556/2018-3 e item 2.7 da 

ITC 3781/2019-1); 

1.1.7. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE (item 7.4.1 do RT 556/2018-3, 

item 2.9 da ITC 3781/2019-1 e item 2.3 da MTD 10/2020-1); 

 1.1.8. DOTAÇÃO ATUALIZADA APRESENTA-SE EM VALOR SUPERIOR À 

RECEITA PREVISTA ATUALIZADA (item 13.1.12 do RT 556/2018-3 e item 2.10 

da ITC 3781/2019-1); 

1.1.9. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL GERADO PELA FALTA DE EFETIVIDADE 

DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS 

(item 2.1 do RT 161/2019 e item 2.11 da ITC 3781/2019-1); 

1.1.10. COMPROMETIMENTO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL DEVIDO À 

AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A LEI MUNICIPAL PARA AMORTIZAR 

O DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO RPPS E O ESTUDO DE AVALIAÇÃO 

ATUARIAL ANUAL, ENVIADO NA PCA/2017 (item 2.2 do RT 161/2019 e item 

2.12 da ITC 3781/2019-1). 

1.2. MANTER as seguintes irregularidades, SEM O CONDÃO DE MACULAR AS 

CONTAS, pois passíveis de ressalva: 
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1.2.1. RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS 

EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL É INCONSISTENTE EM 

RELAÇÃO AOS DEMAIS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE 

RESTOS A PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE 

CAIXA) (Item 6.4 do RT 556/2018, item 2.8 da ITC 3781/2019-1 e item 2.2 da 

MTD 10/2020-1); 

1.2.2. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM FIM VEDADO POR LEI 

(item 4.3.2.2 do RT 556/2018-3, item 2.3 da ITC 3781/2019-1 e item 2.1 da MTD 

10/2020-1); 

1.3. Emitir PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Ibiraçu 

recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas do Sr. 

Eduardo Marozzi Zanotti, Prefeito no exercício de 2017, conforme dispõem o inciso 

II, do art. 132 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013 e o inciso II, 

do art. 80, da Lei Complementar Estadual 621/2012; 

1.4. DETERMINAR ao Poder Executivo na pessoa de seu representante legal que: 

1.4.1. Implemente novo plano de amortização do déficit de acordo com os 

resultados da avaliação atuarial a ser apresentada em 2020, em que o montante 

de contribuição no exercício, na forma de alíquotas ou aportes, seja superior ao 

montante anual de juros do saldo do déficit atuarial do exercício no mínimo à 

razão de um terço a partir do exercício de 2021, nos termos do art. 54, II, da 

Portaria MF 464/2018 e do art. 9°, parágrafo único, da IN SPREV 07/2018 (item 

2.8 da ITC 3781/2019-1). 

1.5. RECOMENDAR ao Poder Executivo na pessoa de seu representante legal 

que: 

1.5.1. Observe as metas estabelecidas na LDO, e caso haja necessidade que 

solicite a alteração das metas previstas (item 4.2 do RT 556/2018-3); 

 1.5.2. Quando da transferência de recursos ao Poder Legislativo, observe 

rigorosamente os limites impostos pela Constituição Federal (item 4.3 do RT 

556/2018-3). 
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1.6. DAR CIÊNCIA aos interessados, arquivando-se os autos, após o trânsito em 

julgado. 

2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro em substituição 

João Luiz Lovatti, que divergiu, acompanhando o parecer ministerial. 

3. Data da Sessão: 20/08/2021 - 38ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara 

4. Especificação do quórum:  

4.1 Conselheiros: Domingos Augusto Taufner  (no exercício da presidência) e Luiz 

Carlos Ciciliotti da Cunha (relator). 

4.2. Conselheiro Substituto: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição) 

 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

No exercício da presidência 

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

Relator 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Em substituição 

 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUCIANO VIEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Subsecretária das Sessões 
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