
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vencimento: 29/03/2020 

 
1. Dos fatos 

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do município de Ibiraçu, referente ao 

exercício de 2017, cuja responsabilidade pela gestão orçamentária, patrimonial, 

financeira e fiscal coube ao agente apontado na inicial. 

Considerando o escopo de análise definido na Res. TCEES 297/2016, a Instrução 

Técnica Inicial 679/2018 sugeriu a citação da gestora para que apresentasse razões 

de justificativas, bem como documentos que entendesse necessários, em razão dos 

achados detectados no Relatório Técnico 556/2018, relativo aos itens 4.1.1, 4.3.2.1, 

4.3.2.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.4.1.1 e 13.1.12. No mesmo sentido, a Instrução 

Técnica Inicial 320/2019 sugeriu a citação em razão dos achados detectados no 

Relatório Técnico 161/2019, relativo aos itens 2.1 e 2.2.  

2. Da prestação de contas anual 

2.1 Abertura de créditos adicionais sem fonte de recurso (Item 4.1.1 do RT nº 

556/2018) 

Base normativa: art. 167, V da Constituição da República e art. 43 da Lei 4.320/64. 
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Dos Fatos 

A análise efetuada no item 4.1.1 do RT 556/2018 apresentou a seguinte situação: 

Da análise do Demonstrativo de Créditos Adicionais – DEMCAD 
constata-se que foram abertos créditos num total de R$ 1.112.114,00, 
conforme tabela 03, cuja fonte de recurso indicada para ocorrer a 

despesa foi o “excesso de arrecadação”. 

Tabela 3: Fontes de Créditos Adicionais                          Em R$ 1,00 

Anulação de dotações 12.826.700,13 

Excesso de arrecadação 1.112.114,00 

Superávit Financeiro 910.353,21 

Operações de Crédito 0,00 

Anulação de Reserva de Contingência 30.000,00 

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

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

Recursos de Convênios 0,00 

Total 14.879.167,34 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Considerando que o excesso de arrecadação apurado no exercício em 
análise foi de apenas R$ 364.539,51, conforme tabela 05, verifica-se 
que foram abertos créditos no total de R$ 747.574,49 sem fonte 
suficiente de recurso. 

Sendo assim sugere-se citar o responsável para que apresente 

alegações de defesa, acompanhadas de documentação probatória. 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa Justificativa 72/2019-7). 

Com o propósito de elucidar os fatos narrados pela respeitável equipe técnica 

desse Egrégio Tribunal de Contas, esclarecemos que a Lei Orçamentária 
Anual nº. 3815/2016 do Município de Ibiraçu-ES constituiu-se em um dos 
instrumentos de planejamento da ação governamental e administrativa que 
buscou vislumbrar de forma pormenorizada, a realização das receitas e 

execução das despesas para o exercício de 2017, assegurando o 
planejamento e o controle gerencial das ações desenvolvidas através da 
análise e avaliação da eficiência, da eficácia, da economicidade e da 

efetividade dos atos de gestão administrativa. 

Apesar de todo empenho da administração municipal em prever de forma 
detalhada todas as receitas e despesas a serem realizadas no exercício, não 

poderíamos deixar de reconhecer a real necessidade de tal planejamento ser 
alterado por diversos motivos, dentre eles as oscilações de preços ocorridas 
nas compras e nos bens e serviços adquiridos pelo município. Assim,  tais 

alterações orçamentárias são realizadas para suprir determinadas 
incorreções ou imperfeições no planejamento e programação da ação 
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governamental do exercício de 2017, bem como atender a demanda de fatos 
fortuitos e imprevisíveis que independem da vontade do administrador. 

Buscando atender a demanda de abertura de créditos suplementares  e 

minimizar as imperfeições orçamentárias, o art. 5º e incisos  da Lei 
Orçamentária Anual nº. 3815/2016, concedeu autorização para abertura de 
créditos adicionais suplementares nas condições estabelecidas em seus 

incisos, os quais foram efetivamente abertos por Decreto do Poder Executivo, 
conforme estabelecido no art. 42 da Lei Federal 4.320/64. 

No que se refere às limitações previstas para abertura dos créditos 

adicionais, a Carta Magna veda a abertura de crédito suplementar ou 
especial, sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos 
correspondentes, além de prever, no § 2º do art. 167, que os referidos 

créditos devem ter vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, 
salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses 
daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos,  serão 

incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente, conforme a 
seguir: 

“Art. 167. São vedados: 

... 

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas 
que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes; 

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 

... 

§ 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no 
exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de 

autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele 
exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão 
incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente. 

...” 

Além do estabelecido na Constituição Federal, o art. 7º da Lei Federal nº. 
4.320/64 faculta à lei orçamentária anual, prevê a concessão de autorização 

para abertura de créditos suplementares até determinado percentual ou 
importância, condicionando a abertura dos créditos adicionais suplementares 
ao estatuído no art. 43 da supracitada Lei. 

Diante dos dispositivos constitucionais e legais citados, é possível sob o 
ponto de vista legal, a fixação de um limite para abertura de créditos 
suplementares previsto na Lei Orçamentária Anual, que na maioria dos 

casos, é um percentual fixado sobre a despesa total fixada, a ser efetivada 
por meio de Decreto Executivo e com a indicação dos recursos disponíveis 
para dar cobertura orçamentária à despesa. 

Nessa ótica, a temática reside no fato de que, nem a Constituição Federal, 
nem a Lei nº 4.320/64, nem a Lei Complementar nº 101/00 (LRF) 
estabelecem “parâmetros” para a abertura desses créditos suplementares, 

ficando a cargo do legislador da lei orçamentária, a fixação de tal limite. 

É evidente que quanto maior o percentual permitido para abertura de créditos 
suplementares, maiores são as evidências de que o planejado tende a não se 

concretizar, carecendo de adequações e correções geradas por imperfeições 
no decorrer de sua execução. 

Apesar do § 4º do art. 5º da Lei Complementar nº. 101/2000 estabelecer que 

“é vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou 
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com dotação ilimitada”, ressaltamos que a Lei Orçamentária Anual do 
município de Ibiraçu foi elaborada em total conformidade com a Lei de 
Diretrizes Orçamentária e com o que estabelece a alínea “a” do Inciso I do 

art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, não contendo autorização para 
abertura de créditos suplementares de forma ilimitada e sem estabelecer 
critérios para sua efetivação. 

Por outro lado, há de se ressaltar que desde o exercício de 2016, a 
movimentação dos créditos adicionais deixou de ser exigida em arquivo 
formato “PDF”, passando o seu envio a ser efetuado por meio de “arquivo 

estruturado” denominado “DEMDAD.XML”. Ocorre que o referido arquivo 
estruturado objeto de análise, foi gerado com inconsistência pelo sistema 
contábil utilizado pelo município, uma vez que apresentou de forma 

equivocada, os créditos adicionais abertos com “recursos de convênios” 
como se fossem abertos por “excesso de arrecadação”, haja vista que os 
créditos adicionais objeto de citação se referem a suplementações realizadas 

pelo município com “recursos de convênios”. 

Desta forma, através da analisando a listagem dos créditos adicionais abertos 
em anexo (DOC-001) e dos decretos nº. 5280, 5281, 5337, 5338, 5339, 5340, 

5342 e 5387 (DOC-002), podemos constatar que a Prefeitura Municipal de 
Ibiraçu não realizou, durante todo o exercício financeiro de 2017, nenhuma 
suplementação sequer utilizando como fonte de recurso o “excesso de 

arrecadação”, haja vista que tal procedimento fere o disposto no art. 43 da 
Lei Federal 4.320/64, uma vez que conforme demonstrado através da “tabela 
05” do processo em questão, apesar da existência do excesso de 

arrecadação de R$ 364.539,51 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos 
e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), não houve abertura de 
créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação de nenhuma 
importância. 

Neste contexto, constata-se da análise dos créditos adicionais apresentados 
(DOC-001) e seus respectivos decretos (DOC-002), que os créditos abertos 
supostamente por excesso de arrecadação no valor de R$ 1.112.114,00 (um 

milhão, cento e doze mil, cento e quatorze reais), se referem, 
verdadeiramente, a créditos adicionais efetivados com a fonte de “recurso 
de convênios”, que foram gerados indevidamente com a fonte de recurso 

“excesso de arrecadação” através do arquivo DEMCAD.XML. 

Por oportuno, salientamos que os créditos suplementares abertos  com base 
nos recursos de convênios foram realizados pelo município com base na 

efetiva assinatura dos respectivos atos com os entes concedentes, e não 
mediante a liberação dos recursos financeiros específicos propriamente dito, 
pois se assim não fosse, o município não poderia sequer iniciar os  

procedimentos licitatórios, data a exigência prévia da indicação dos recursos 
orçamentários para arcar com a despesa a ser realizada, nos termos do 
inciso III, § 2º, art. 7º da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme disposto: 

“Art. 7º As licitações para a execução de obras  e para a prestação 
de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à 
seguinte seqüência: 

(...) 

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

(...) 

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a 
serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com 

o respectivo cronograma;” 

Diante do exposto, requeiro desse Egrégio Tribunal de Contas, o afastamento 
dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em questão, haja vista 
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que os créditos adicionais abertos objeto de citação, se referem a créditos 
suplementares efetivados com “recursos de convênios”, e não com recurso 
proveniente de “excesso de arrecadação”, conforme documentação 

comprobatória em anexo (DOC-001 e DOC-002). 

Da Análise da Justificativa 

O gestor esclarece que o arquivo DEMDAD (demonstrativo dos créditos adicionais) 

encaminhada no PCA foi gerado de forma equivocada, pois registrou os créditos 

adicionais abertos com “recursos de convênio” como se fossem abertos por excesso 

de arrecadação. Continua suas alegações afirmando que a Prefeitura não realizou 

nenhuma abertura de créditos adicionais utilizando-se da fonte de recursos excesso 

de arrecadação. 

Como documentação de suporte o gestor enviou na defesa os decretos municipais de 

nº 5280, 5281, 5337, 5338, 5339, 5340, 5342 e 5387 cujos valores totalizaram R$ 

1.112.114,00. Analisando-se estes decretos contata-se que de fato a fonte de 

recursos utilizada foi a de convênios.  

Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 

4.1.1 do RT 556/2018. 

2.2 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) 

Base normativa: art. 8º da Lei Federal 7.990/89 e art. 2º da Lei Estadual 10720/2017 

Dos fatos 

A análise efetuada no item 4.3.2.1 do RT 556/2018 apresentou a seguinte situação: 

Observou-se, do anexo ao balanço patrimonial, que a fonte de 
recursos 604 – Royalties do Petróleo, iniciou o exercício com superávit 
financeiro de R$ 5.212.029,91, e encerrou superavitária, no montante 
de R$ 4.768,19. Dos balancetes da execução orçamentária constatou-
se que foram recebidos no exercício R$ 1.783.047,93 e empenhados 
R$ 629.965,53. Todavia, em consulta ao Termo de Verificação, 
observa-se o montante de R$ 41.454,89 em conta corrente, conforme 
se demonstra: 
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Fonte 
Sup. Financ. 

exerc. anterior 
Receitas Despesas 

Saldo f inal 
apurado 

Superávit 
f inanceiro atual 

Saldo em conta 
bancária 

604 5.212.029,91 1.783.047,93 629.965,53 6.365.112,31 4.768,19 41.454,89 

Da análise das informações acima transcritas, conclui-se que a fonte 
de recursos nº 604 deveria encerrar o exercício com superávit 
financeiro de R$ 6.365.112,31, e não com apenas R$ 4.768,19. Além 
disso, o saldo em conta corrente é incompatível com os valores 
evidenciados nos demonstrativos contábeis. Desse modo, há indícios 
de transferência financeira ocorrida da conta de royalties para as 
demais contas do município. 

De igual modo, a fonte de recursos 605 – Royalties do Petróleo, iniciou 
o exercício com superávit de R$ 5.103.331,91 e encerrou também  
superavitária no valor de R$ 29.096,10. Dos balancetes da execução 
orçamentária constatou-se que foram recebidos no exercício R$ 
1.513.928,17 e gastos R$ 1.040.940,15. Em consulta ao Termo de 
Verificação, observa-se o montante de R$ 138.819,31 em conta 
corrente, como demonstrado: 

Fonte 
Sup. Financeiro 
exerc. anterior 

 Receitas  Despesas 
 Saldo f inal 

apurado 
 Superávit 

f inanceiro atual  
 Saldo em conta 

bancária 

605 5.103.331,91 1.513.928,17 1.040.940,15 5.576.319,93 29.096,10 138.819,31 

Compulsando os dados acima transcritos, observa-se que a fonte de 
recursos nº 605 deveria encerrar o exercício com superávit financeiro 
de R$ 5.576.319,93, e não de apenas R$ 29.096,10. Além disso, o 
saldo em conta corrente não é condizente com a evidenciação 
contábil. Sendo assim, também há indícios de transferência 
financeira ocorrida da conta de royalties para as demais contas 
do município. 

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

apresentar alegações de defesa acompanhadas de documentos de 
prova. 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa Justificativa 72/2019-7). 

Preliminarmente, antes de iniciarmos as alegações de defesa inerentes ao 
indicativo de irregularidade em questão, há de se destacar que na apuração 

do superávit financeiro por fonte de recurso apurado pelo TCEES, não foram 
considerados os rendimentos de aplicação financeira, se limitando a 
considerar no cálculo, tão somente o superávit advindo do exercício anterior, 

as receitas brutas de transferências recebidas, sem rendimento de aplicação 
financeira e as despesas legalmente empenhadas, não considerando também 
os demais passivos inscritos e consignados, envolvendo com isso, 

metodologia de apuração diversa da apresentada no MCASP(Manual de 
contabilidade Aplicada ao Setor Público), parte IV, 7ª edição, pág. 358, 
conforme a seguir: 
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Conferência de Saldos das Contas de Disponibilidade de Recursos 

Contas da Classe 1 (Ativo) 
marcadas com o atributo Financeiro (F) 

(-) 
Contas da Classe 2 (Passivo) 

Marcadas com o atributo Financeiro (F) 
(-) 

6.2.2.1.3.01.00 

Crédito Empenhado a Liquidar 
(-) 

6.2.2.1.3.05.00 
Empenhos a Liquidar Inscritos em RP não  

Processados 
(-) 

6.3.1.1.0.00.00 
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar 

8.2.1.1.1.00.00 

Disponibilidade por Destinação de Recursos 
(DDR) 

Neste contexto, na apuração da disponibilidade de recurso por fonte de 
recurso, necessário se faz a identificação das contas constantes do ativo com 

atributo “F”, subtraindo as contas do passivo com atributo “F”, bem como a 
conta nº. 622130100(créditos empenhado a liquidar), a conta nº. 
622130500(empenhos a liquidar inscritos em RP não Processados) e a conta 

nº. 6311000(restos a pagar não processados a liquidar), o que resultará no 
saldo da conta nº. 821110000(Disponibilidade por Destinação de Recursos – 
DDR), segregado por fonte de recurso, apurado com base no disposto no art. 

105 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.” 

O segundo ponto diz respeito aos rendimentos de aplicação financeira 
auferidos em decorrentes dos recursos arrecadados nas fontes de recursos 

604 e 605, que são creditados diretamente nas contas específicas dos 
royalties, elevando com isso, a disponibilidade de caixa da fonte específica, 
que também não foram considerados na apuração do TCEES. 

O terceiro ponto que merece destaque, diz respeito ao saldo inicial advindo 
do exercício anterior relativo às fontes de recursos 604 e 605, haja vista que 
conforme relatado em resposta ao item 6.2 do Relatório Técnico nº. 

070/2018-1, processo TC nº. 05139/2017-5, que trata da Prestação de 
Contas Anual de 2016(contas do prefeito), os saldos insubsistentes gerados 
foram devidamente regularizados no exercício de 2017, haja vista que em 

respeito ao princípio da oportunidade para registro e correção dos fatos 
contábeis, a Prefeitura Municipal de Ibiraçu não dispunha de tempo hábil para 
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realizar os lançamentos de ajustes das fontes de recursos demonstradas no 
Balanço Patrimonial de forma compatível com os valores evidenciados no 
demonstrativo da disponibilidade de caixa, cujos lançamentos de ajustes e 

correção foram devidamente realizados no exercício em análise, conforme a 
seguir: 

Conclusão final da resposta do Relatório Técnico nº. 070/2018-

1, item 6.2 do processo TC nº. 05139/2017-5: 

“Diante do exposto, requeremos deste Egrégio Tribunal de Contas o 
afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item 

em questão, tendo em vista a impossibilidade de termos realizado 
os lançamentos de ajustes das fontes de recursos objeto de citação 
em exercício já encerrado, reconhecendo que os mesmos foram 

devidamente ajustadas em 2017 com base no levantamento 
realizado em relatório apartado da PCA de 2016 efetuado pelo 
município, relativo ao demonstrativo do superávit/déficit financeiro 

do balanço patrimonial de 2016(DOC-006), cujos valores 
encontram-se em total conformidade com os valores apresentados 
no demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar 

(DOC-005), inexistindo assim, divergência de valores entre os 
demonstrativos contábeis integrantes da Prestação de Contas Anual 
de 2016.” 

Desta forma, somente o superávit apresentado do exercício anterior de forma 
inconsistente, cujos lançamentos de ajustes foram realizados no exercício de 
2017, já comprometem a apuração realizada pela equipe técnica do TCEES, 

haja vista que os saldos transferidos foram devidamente ajustados somente 
no exercício em análise. 

No que se refere aos valores apresentados através do “demonstrativo do 
superávit/déficit financeiro” anexo ao balanço patrimonial, há de se destacar 

que estes foram apresentados de forma consistente com os valores 
apresentados no anexo 5 da RGF(DOC-003) que ora apresentamos. Neste 
sentido, fica evidente que efetuamos o devido lançamento contábil de ajuste 

das fontes de recursos que se apresentaram inconsistentes advindas de 
exercícios anteriores, em 2017, compatibilizando com isso, os  valores 
apresentados entre ambos os demonstrativos. 

Ressalta-se ainda que tais inconsistências apontadas nas fontes de recursos 
ocorreram em virtude do município destinar recursos das fontes objeto de 
análise, para o Fundo Municipal de Saúde, sendo que estas são realizadas 

através de simples transferências bancárias, creditando os referidos recursos 
nas contas específicas dos referidos fundos, sendo as despesas executadas 
em outras fontes de recursos vinculados de cada Unidade Gestora.  

Além disso, somente a título de exemplo, na elaboração do orçamento anual, 
é destinado um determinado percentual da arrecadação para cada fonte de 
recursos específica, similarmente ao que ocorre com as contas da educação, 

onde o município vincula 25% da arrecadação de ISS – Imposto sobre 
Serviços à fonte de recursos do MDE, vinculação esta que destina recursos 
para a fonte de recurso MDE no ato da arrecadação, e não de acordo com as 

transferências bancárias realizadas. 

Ocorre que ao executarmos a despesa, o município acaba verificando a 
necessidade de canalizar mais recursos para a fonte de recursos do MDE, 

tendo em vista que o montante da despesa a ser realizada é superior aos 
25% destinado na arrecadação. Tal procedimento é realizado no sistema 
contábil do município através de simples transferências bancárias, e tais  

transferências, não movimentam as contas de DDR – Disponibilidade por 
Destinação de Recursos nº. “821110100000 - Recursos Disponíveis para o 
Exercício”, levando o município a gerar as distorções apresentadas em 

determinadas fontes. 
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Isto posto, o sistema contábil utilizado pelo município possui uma 
funcionalidade de lançamentos contábeis de “ajustes” de tais fontes de 
recursos que se apresentarem inconsistentes, ajustes estes que são feitos, 

geralmente, no primeiro dia útil após o encerramento do exercício, após a 
anulação dos restos a pagar, realização de conciliação de todas as contas 
bancárias e consolidação de informações contábeis de todas as Unidades 

Gestoras, lançamentos estes que efetuamos de forma compatível com os 
demais demonstrativos contábeis, corrigindo as distorções advindas do 
superávit financeiro do exercício de 2016, ratificando assim, a consistência 

dos valores apresentados no demonstrativo do balanço patrimonial e no 
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, conforme 
documentação em anexo(DOC-003). 

Objetivando comprovar de forma documental que o demonstrativo do balanço 
patrimonial de 2017 evidencia de forma fidedigna a realidade da 
disponibilidade financeira de todas as fontes de recursos movimentadas pelo 

município, bem como estas foram movimentadas em total conformidade com 
a legislação vigente, em especial com o disposto no MCASP(Manual de 
contabilidade Aplicada ao Setor Público), parte IV, 7ª edição, pág. 358, 

estamos encaminhando anexo a estas justificativas, demonstrativo da 
disponibilidade de caixa e dos restos a pagar de 2017(DOC- 003), ratificando 
a compatibilidade de valores apresentados com o balanço patrimonial e 

demais demonstrativos contábeis, inexistindo assim, divergência entre ambos 
os demonstrativos. 

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

afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em 
questão, tendo em vista a impossibilidade de analisarmos o superávit 
financeiro com base na tabela apresentada no item em questão pelos motivos 
já expostos, reconhecendo por fim, que conforme razão das contas bancárias 

do royalties federal e estadual apresentadas com histórico em anexo(DOC-
004), não houve, em momento algum, aplicação de recursos de forma 
irregular e em desacordo com o disposto nas Leis Estadual nº.  8.308/2006 e 

nº. 10.720/2017 e na Lei Federal nº. 7.990/89, sendo que em relação aos 
royalties estadual, todas as despesas foram previamente autorizadas e 
posteriormente apreciadas pelo conselho municipal dos royalties, não 

havendo o que se falar em aplicação irregular ou vedada pela legislação. 

Da Análise da Justificativa 

Em resumo, o gestor argumenta que o saldo inicial advindo do exercício de 2016, 

relativo às fontes 604 e 605, eram inconsistentes. Entretanto, conforme Relatório 

Técnico TC 070/2018, processo TC 5139/2017, que trata da PCA de 2016, as 

irregularidades existentes nos saldos das fontes de recursos constantes no Anexo ao 

Balanço Patrimonial foram corrigidas, incluindo as fontes 604 e 605. Desta forma, 

segundo o gestor, o superávit apresentado no exercício de 2016 de forma 

inconsistente, cujos lançamentos de ajustes foram realizados no exercício de 2017, 

comprometeram a apuração realizada pela equipe técnica do TCE, haja vista que os 

saldos transferidos foram devidamente ajustados somente no exercício em análise. 
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Verifica-se que assiste razão o gestor em sua argumentação, pois em análise 

realizada no RT 070/2018, Processo TC 5139/2017, restou comprovada a 

regularização dos saldos. Ainda, compulsando-se a documentação enviada na defesa 

constata-se a regularidade dos saldos existentes nas fontes de recursos 604 e 605. 

Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 

4.3.2.1 do RT 556/2018 

2.3 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) 

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

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 devolução à fonte de 

recursos nº 604, royalties do petróleo recebidos da união.  

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

 

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). 
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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 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 
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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 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 auxilio 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. 

2.4 Divergência na consolidação das disponibilidades evidenciadas no termo de 

verificação das disponibilidades (item 5.1 do RT 556/2018) 

Base normativa: artigos 85, 89, 101 e 103 da Lei 4.320/64 e art. 50, inciso III da Lei 

Complementar 101/2000. 

Dos fatos 

A análise efetuada no item 5.1 do RT 556/2018 apresentou a seguinte situação: 

Conforme demonstrado na tabela 15, verifica-se divergência entre a 

soma dos valores das disponibilidades demonstrados no Termo de 
Verificação das unidades gestoras (R$ 18.564.786,23) e o valor 
demonstrado no Termo consolidado (R$ 19.651.374,90), no montante 
de R$ 1.086.588,67.  

Tabela 15: Disponibilidades                                          Em R$ 1,00 

Unidades gestoras Saldo 

Câmara Municipal                        33.106,88 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 213.436,00 

Fundo Municipal de Saúde 825.995,41 

Prefeitura Municipal 2.602.983,25 

Instituto de Previdência dos Servidores  14.889.264,69 

Total (TVDISP por UG) 18.564.786,23 

Total (TVDISP Consolidado)  19.651.374,90 

Divergência 1.086.588,67 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 
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Pelo exposto, opina-se no sentido de citar o gestor responsável para 
apresentar as razões de justificativas que julgar necessárias, 
acompanhadas de documentos probantes. 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa Justificativa 72/2019-7). 

No que se refere à divergência evidenciada entre o Termo de Verificação das 
Disponibilidades Financeiras apresentado no balanço consolidado do 

município de Ibiraçu e os valores apurados de cada Unidade Gestora no 
montante de R$ 1.086.588,67 (um milhão, oitenta e seis mil, quinhentos e 
oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), há de se destacar que tal 

divergência se refere única e exclusivamente, às Unidades Gestoras da 
Câmara Municipal, SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Instituto 
Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu, cujos valores 

foram gerados de forma inconsistentes pelo sistema contábil utilizado do 
município através do arquivo digital “TVDISP.XML”. 

Salientamos para os devidos fins que tal fato ocorreu em decorrência da 

necessidade de adaptação do sistema contábil utilizado pelo município às 
novas exigências contidas na IN 043/2017, o que ocasionou a divergência na 
geração das disponibilidades de caixa das demais unidades gestoras 

consolidadas ao município através do arquivo digital TVDISP.XML. 

Objetivando sanarmos os fatos e motivos que ensejaram a citação do item 
em questão, estamos enviando anexo a estas justificativas, termo de 

verificação das disponibilidades bancárias consolidado (DOC-005), ratificando 
a exatidão dos saldos bancários/contábil com 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) apresentado no Termo de Disponibilidade 
Bancária, inexistindo divergência entre ambos, conforme a seguir: 

Unidades gestoras Saldo 

Câmara Municipal de Ibiraçu 33.106,88 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu 213.436,00 

Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu 825.995,41 

Prefeitura Municipal de Ibiraçu 2.602.983,25 

Instituto de Previdência dos Servidores  do Município de Ibiraçu 14.889.264,69 

Total (TVDISP por UG) 18.564.786,23 

Total (TVDISP Consolidado)  18.564.786,23 

Divergência 0,00 

Da Análise da Justificativa 

O gestor esclarece que a divergência ocorreu em virtude do arquivo TVDISP 

(consolidado) ter sido gerado contendo inconsistências nos saldos das 

disponibilidades nas Unidades Gestoras do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto e no 
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Instituto Próprio de Previdência Social. Como documentação de suporte à defesa 

encaminhou um novo termo de das disponibilidades financeiras. 

Analisando-se a documentação enviada na defesa, bem como os extratos bancários 

enviados originalmente na PCA, contata-se que o saldo das disponibilidades 

consolidada é de R$ 18.564.786,23, valor este corretamente registrado na 

contabilidade e consequentemente evidenciado nos demonstrativos contábeis. 

Portanto, considerando-se aceitas as justificativas e sugere-se afastar o indicativo de 

irregularidade apontado no item 5.1 do RT 556/2018. 

2.5 Divergência entre o saldo da dívida flutuante e o saldo do passivo financeiro 

evidenciado no balanço patrimonial (item 6.1 do RT 556/2018) 

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

Dos fatos 

A análise efetuada no item 6.1 do RT 556/2018 apresentou a seguinte situação: 

Da análise do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida 
Flutuante, observa-se divergência no valor do Passivo Financeiro 
evidenciado, como segue: 

Tabela 20: Passivo Financeiro                                  Em R$ 1,00 

Demonstrativo Valor 

Balanço Patrimonial 3.003.985,16 

Demonstrativo da Dívida Flutuante 1.279.513,87 

(=) Divergência (I - II) 1.724.471,29 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Cabe destacar que divergências no passivo financeiro indicam 
distorção no valor do superávit financeiro.  

Destaca-se ainda que o demonstrativo encaminhado não evidencia 
a movimentação dos restos a pagar processados. 

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável, para 

apresentar as razões de justificativas que julgar necessárias, 
acompanhadas de documentos de prova. 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa Justificativa 72/2019-7). 
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A respeitável equipe técnica desse Egrégio Tribunal de Contas  relatou, com 
muita propriedade, que o arquivo estruturado (XML) do demonstrativo da 
dívida flutuante encaminhado anexo à Prestação de Contas Anual de 2017, 

foi apresentado de forma divergente em relação ao passivo financeiro 
apresentado pelo município através do arquivo estruturado (XML) do Balanço 
Patrimonial. 

Conforme relatado pelo técnico subscritor do relatório técnico em questão, a 
divergência em questão se deve ao fato do arquivo estruturado (XML), 
Demonstrativo da Dívida Flutuante, ter sido gerado com inconsistência pelo 

sistema contábil utilizado pelo município, não evidenciado os restos a pagar 
processados no montante de R$ 1.603.388,03 (um milhão, seiscentos e três 
mil, trezentos e oitenta e oito reais e três centavos), além de não ter sido 

gerado de forma consolidada. 

Ressaltamos para os devido fins que tal inconsistência se deve ao fato do 
exercício de 2017 ter sido o primeiro exercício de envio obrigatório do 

Demonstrativo da Dívida Flutuante através de arquivo estruturado (XML), 
onde a adaptação do sistema contábil às novas exigências do TCEES, foi 
realizada com inconsistência, haja vista que os restos a pagar processado 

não foram evidenciados no Demonstrativo da Dívida Flutuante. 

Diante do exposto e objetivando sanarmos os fatos e motivos que ensejaram 
a citação do item em questão, entramos em contato com a empresa 

responsável pela manutenção do sistema contábil utilizado pelo município, 
para proceder a correção do demonstrativo em questão, fato este que 
podemos constatar através da apresentação do Demonstrativo da Dívida 

Flutuante (DOC-006) que ora apresentamos em total conformidade com os 
valores evidenciados no balanço patrimonial, sanando definitivamente os 
fatos e motivos que ensejaram a presente citação. 

Da Análise da Justificativa 

O gestor esclarece que, a divergência se deve ao fato de o exercício de 2017 ter sido 

o primeiro exercício de envio obrigatório do Demonstrativo da Dívida Flutuante na 

“forma estruturada”. Devido a este fato a adaptação do sistema contábil às novas 

exigências do TCEES foi realizada de forma falha. Com o intuito de demonstrar que a 

divergência não existe, o gestor enviou Demonstrativo da Dívida Flutuante gerado a 

partir do sistema contábil do município. 

Analisando-se este demonstrativo e comparando-o com os registros contábeis 

existentes no Balancete de Verificação (arquivo BALVERF), constata-se que de fato 

não há divergência no passivo financeiro. 

Desta forma, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 6.1 do 

RT 556/2018. 
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2.6 Anexo 5 do relatório de gestão fiscal (RGFDCX) apresenta saldos 

inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial (Item 6.2 

do RT 556/2018) 

Base Normativa: artigos 50 e 55, inciso III da Lei Complementar Federal 101/2000 

(LRF) e artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Dos fatos 

A análise efetuada no item 6.2 do RT 556/2018 apresentou a seguinte situação: 

Preliminarmente, é importante tecer que o Demonstrativo da 
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (RGFDCX) deverá 
apresentar as seguintes informações fiscais, conforme orientações do 
Manual de Demonstrativo -  Fiscal MDF, 6ª Edição a seguir: 

 

Por sua vez, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, anexo 
ao Balanço Patrimonial Consolidado do Município tem a finalidade de 
evidenciar ao final do exercício o resultado financeiro por 
fonte/destinação de recursos, sendo este resultado apurado pela 
diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, conforme 
consta na Parte V do MCASP, 6ª edição, a seguir transcrito:  

 

Ainda de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público (MCASP, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN 700, de 10 de 
dezembro de 2014) na arrecadação, além do registro da receita 

orçamentária e do respectivo ingresso dos recursos financeiros, 
deverá ser registrado em contas de controle, o valor classificado 
na fonte/destinação de recursos correspondente. No momento do 
empenho, deverá haver a baixa do crédito disponível conforme a 

Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 4CCDE-48DDE-D64C0



           

 

fonte/destinação de recursos comprometida, conforme transcrição a 
seguir: 

 

Dessa forma, norteando-se pelas orientações da Secretaria do 
Tesouro Nacional expressas no MDF 6ª edição e no MCASP 6ª edição 
acima transcritas, entende-se que o saldo de cada fonte/destinação de 
recursos, subtraídos os restos a pagar não processados, evidenciados 
no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar 
(RGFDCX), deve refletir o saldo de cada fonte/destinação de recursos, 
conta corrente da conta 821110000000 - Disponibilidade por 
Destinação De Recursos, evidenciado no Anexo ao Balanço 
Patrimonial  em 31/12/2016. 

Do confronto dos Demonstrativos da Disponibilidade Caixa e dos 
Restos a Pagar (RGFDCX) e do Demonstrativo do Superávit/Déficit 
financeiro apurado, anexo ao Balanço Patrimonial, observa-se que na 
disponibilidade de caixa após a inscrição de Restos a Pagar Não 
Processados (RPNP) obtêm-se os seguintes saldos de disponibilidade 
líquida por vínculo: 

Tabela 21: Divergência entre os demonstrativos                     Em R$ 1,00 

Vinculação 

RGFDCX BALPAT 

Diferença Disponibilidades 
antes RPNP 

RPNP 
Disponibilidade 

Líquida 
Anexo 

Total dos Recursos 
Vinculados: 

15.045.232,08 414.011,99 14.631.220,09 14.702.161,32 -70.941,23 

Total dos Recursos 
não Vinculados: 

1.086.158,73 156.577,75 929.580,98 1.069.965,75 -140.384,77 

Total: 16.131.390,81 570.589,74 15.560.801,07 15.772.127,07 -211.326,00 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Configuram-se, portanto, exemplos de inconsistências de saldos entre 
as fontes de recursos evidenciadas no Anexo ao BALPAT e no 
RGFDCX, ao final do exercício de 2017. 

Essas discrepâncias, além de configurar inconsistências de saldos 
entre as fontes de recursos evidenciadas no Anexo ao BALPAT e no 
RGFDCX, comprometem a credibilidade dos demonstrativos contábeis 
correlatos. 

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

esclarecimentos, acompanhados de documentos probantes, quanto às 
inconsistências relatadas, procedendo à correção dos relatórios 
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auxiliares, a fim de que os mesmos retratem a real situação do 
município, em consonância com os demonstrativos contábeis. 

 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa Justificativa 72/2019-7). 

Preliminarmente, 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, 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 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: 
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“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 circulante 
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. 

No que diz respeito aos valores apresentados através do “demonstrativo do 
superávit/déficit financeiro” anexo ao balanço patrimonial, há de se destacar 

que os referidos valores foram gerados de forma consistente pelo sistema 
contábil utilizado pelo município e em total compatibilidade de valores com os 
valores apresentados através do demonstrativo da disponibilidade de caixa e 

dos restos a pagar. Ocorre que a divergência apontada pela respeitável 
equipe técnica do TCEES de R$ 211.326,00 (duzentos e onze mil, 
trezentos e vinte e seis reais) se refere única e exclusivamente aos 
créditos a receber que fazem parte do ativo circulante consolidado do 

município, conforme demonstrativo dos créditos a receber de curto prazo em 
anexo(DOC-007), conforme a seguir: 

 

Neste sentido, os créditos a receber de curto prazo não fazem parte do 
conceito de disponibilidade de caixa, conforme estabelece o MDF - Manual de 
Demonstrativos Fiscais da 7ª edição do STN, página 611, a seguir: 

“04.05.02 CONCEITO 

04.05.02.01 Disponibilidade de Caixa 

A disponibilidade de caixa bruta é composta, basicamente, por ativos de 

alta liquidez como Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras e Outras 
Disponibilidades Financeiras. Por outro lado, as obrigações financeiras 
representam os compromissos assumidos com os fornecedores e 
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prestadores de serviço, incluídos os depósitos de diversas origens. Da 
disponibilidade bruta, são deduzidos os recursos de terceiros, como 
depósitos e consignações, os Restos a Pagar Processados, e os Restos a 

Pagar Não Processados de exercícios anteriores, dentre outros. Vale 
ressaltar que não são deduzidas somente despesas do ponto de vista 
contábil, mas sim obrigações fiscais. Dessa forma, os Restos a Pagar Não 

Processados de exercícios anteriores são também deduzidos.574 

As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; 
as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou 

entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em 
instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.575” 

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

afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em 
questão, tendo em vista que a divergência apontada de R$ 211.326,00 
(duzentos e onze mil, trezentos e vinte e seis reais) se refere única e 

exclusivamente aos créditos a receber de curto prazo que fazem parte 
do ativo circulante consolidado do município, e não da disponibilidade 
financeira, conforme definido no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais da 

7ª edição do STN. 

Da Análise da Justificativa 

O gestor argumenta que 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 circulante com atributo 

“financeiro” que não fazem parte do demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos 

restos a pagar. 

Argumenta ainda o gestor, 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. Pois 

esses créditos não fazem parte do conceito de disponibilidade de caixa, conforme 

estabelece MDF – Manual de Demonstrativos Fiscais. 

Constata-se, na documentação enviada na defesa, que de fato a divergência total 

entre os demonstrativos, no valor de R$ 211.326,00, se refere a créditos a receber 

classificados nas contas contábeis 113200000 – Tributos a recuperar/compensar, 

113500000 – Depósitos restituíveis e valores vinculados e 113800000 – Outros 
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créditos a receber e valores a curto prazo. Portanto, sugere-se afastar o indicativo de 

irregularidade apontado no item 6.2 do RT 556/2018. 

2.7 Ausência de medidas legais para a implantação do plano de amortização do 

déficit atuarial do regime próprio de previdência social (Item 6.3 do RT 556/2018) 

Base normativa: Art. 40 da Constituição Federal; Art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008. 

Dos fatos 

A análise efetuada no item 6.3 do RT 556/2018 apresentou a seguinte situação: 

O Município de Ibiraçu é dotado de Regime Próprio de Previdência 
denominado Instituto de Previdência dos Servidores do Município 
de Ibiraçu - IPRESI, portanto, com o intuito de verificar a situação 

atuarial analisou-se o Demonstrativo do Resultado de Avaliação 
Atuarial – DRAA. 

Consultando preliminarmente a documentação que compõem a 
Prestação de Contas Anual de 2017 do IPRESI (CidadES) constatou-
se que o DRAA, do exercício de 2017 com data base 31/12/2017, 
apresentou um déficit atuarial no montante de R$ 4.263.175,67, 

conforme demonstrado: 

 

Estabelece o art. 19 da Portaria  MPS nº 403/2008: 

Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial 
somente será considerado implementado a partir do seu 
estabelecimento em lei do ente federativo. (g.n.) 

Por seu turno, dispõe o art. 40 da Constituição da República: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos 
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste 
artigo. 

Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de Ibiraçu, não 
foi encontrada nenhuma lei comprovando a implementação do 
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plano de amortização que objetive o equilíbrio atuarial do regime 
próprio de previdência. 

Diante do exposto, sugere-se citar o gestor responsável para que 

encaminhe documentação comprobatória das providências que tomou 
para dar cumprimento integral à legislação previdenciária, com vistas 
ao equacionamento do déficit atuarial, conforme apontado no DRAA. 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa Justificativa 72/2019-7). 

Cumpre-nos esclarecer que o IPRESI – Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Ibiraçu-ES, bem como a Prefeitura Municipal de 
Ibiraçu, sempre buscaram o cumprimento das normas e exigências 

estabelecidas na legislação previdenciária, sobretudo as normas que visam o 
estabelecimento e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime 
de previdência próprio do Municipal. 

Buscando demonstrar a boa prática na gestão do equilíbrio financeiro e 
atuarial do regime próprio de previdência, evidenciamos que durante o 
exercício financeiro de 2017, o plano de amortização do déficit atuarial 

vigente era o estabelecido através da Lei Municipal nº 3.729/2015, vigente 
desde 16 de dezembro de 2015. 

Desta forma, com a entrada em vigor da lei municipal nº 3.729/2015, que 

revisou o plano de amortização do passivo atuarial, já foi possível verificar 
sinais de reversão de parte do déficit técnico apurado na última avaliação 
atuarial. 

Não obstante, há de se destacar que o plano de amortização do déficit 

atuarial, estabelecido por meio de alíquota suplementar de 9,00%, conforme 
Lei Municipal nº. 3.729/2015, evidencia a amortização do valor principal como 
exigência para efetividade do plano de amortização. 

Além da Lei Municipal nº. 3.729/2015(DOC-008) que estabeleceu alíquota 
suplementar com vistas à amortização do déficit  atuarial, foram aprovadas as 
Leis Municipais nº. 3.813/2016(DOC- 009) que estabeleceu a alíquota de 

custeio suplementar de 10,00% (dez por cento) e 3.881/2017(DOC-010) que 
estabelece aportes anuais a serem efetivados por todas unidades gestoras do 
município a partir de 2018, com base no novo DRAA – Demonstrativo do 

Resultado da Avaliação Atuarial apresentado, ratificando desta forma, que o 
Poder Executivo Municipal não se omitiu, em momento algum, de adotar as 
medidas legais e cabíveis com vistas à amortização do déficit atuarial, 

objetivando o equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência. 

Dessa forma, não há o que se falar em falta de adoção de medidas legais e 
cabíveis que visassem a amortização do déficit atuarial, haja vista que as Leis 

Municipais nº. 3.729/2015, 3.813/2016 e 3.881/2017 estabeleceram alíquota 
suplementar e/ou aporte financeiro anual para cobertura do déficit atuarial do 
regime próprio de previdência municipal. 

Por outro lado, cabe destacar ainda que apesar de alguns processos de 
aposentadorias terem ocorridos, o município aplicou, recentemente, concurso 
público, passando a convocar novos servidores, possibilitando assim, reduzir 

os impactos gerados nas provisões matemáticas e aumentar os recursos 
investidos com vistas à cobertura do déficit atuarial.  

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

afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a presente citação do item 
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em questão, uma vez que ficou devidamente comprovado que toda alteração 
promovida na legislação previdenciária, foi efetivada com base nos 
levantamentos e estudos atuariais, não havendo o que se falar em omissão 

por parte do Executivo Municipal de adoção de medidas legais e cabíveis que 
visem o equacionamento do déficit atuarial, conforme podemos constatar 
através das Leis Municipais nº. 3.729/2015, 3.813/2016 e 3.881/2017. 

Da Análise da Justificativa 

O defendente esclarece que no exercício de 2017 foi editada a Lei Municipal 3881 

alterando o plano de amortização definido na Lei Municipal 3813/2016, adotando os 

novos parâmetros sugeridos pelo atuário no DRAA/2016. 

Consultando-se o sitio eletrônico da Câmara Municipal de Ibiraçu foi possível 

constatar que no exercício de 2019 foi editado a Lei Municipal 3977 de 11 de fevereiro 

de 2019, atualizando novamente o plano de amortização proposta pelo atuário no 

DRRA/2017. 

Diante do exposto, verifica-se que o gestor adotou medidas legais para a implantação 

do plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, 

portanto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 6.3 do RT 

556/2018. 

2.8 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) 

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

Dos fatos 

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

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

Tabela 22: Divergência entre os demonstrativos        Em R$ 1,00 

Fonte de Recurso 
Resultado 
Financeiro 

(R$) 

Disponibilidade 
Líquida de Caixa 

(R$) 
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Saúde – Recursos Próprios -105.414,10 -685.839,95 

Educação – FUNDEB 60% -143.229,94 -98.035,92 

Educação – FUNDEB 40% -171.247,09 -140.814,62 

Não vinculadas 1.069.965,75 -31.772,65 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

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, 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. 
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§ 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 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 circulante 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 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 
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como ocorre com o INSS retido de servidores e empréstimos consignados, 
conforme a seguir: 

Fonte de Recurso 
Resultado 

Financeiro (R$) 

Disponibilidade 
Líquida de Caixa 

(R$) 
Divergência 

Educação – FUNDEB 60% -143.229,94 - 98.035,92 45.194,02 

Educação – FUNDEB 40% -171.247,09 - 140.814,62 30.432,47 

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 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. 
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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. 

2.9 Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira 

suficiente (item 7.4.1 do RT 556/2018) 

Base normativa: Art. 55, inciso III, alínea b, 3 da Lei Complementar 101/2000. 

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: 
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III - demonstrativos, no último quadrimestre: 
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do 
saldo da disponibilidade de caixa; 

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

Tabela 27: Restos a Pagar Não Processados inscritos sem Disponibilidade Financeira  R$ 1,00 

Identificação dos recursos 
Dispon. Líquida antes 

do RP não liquid. 
RP não Liq. Dispon. Líquida 

Saúde - Recursos próprios (620.306,62) 65.533,33 (685.839,95) 

Saúde - Recursos SUS 16.602,88 47.069,30 (30.466,42) 

Educação - Recursos 
próprios - MDE 

(70.223,08) 4.055,41 (74.278,49) 

Educação – FUNDEB 40% (130.412,61) 10.402,01 (140.814,62) 

Não vinculadas 127.671,13 159.443,78 (31.772,65) 

TOTAL (676.668,30) 286.503,83 (963.172,13) 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

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 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. 
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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. 

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 idéia 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. 

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.  
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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 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 
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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 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. 
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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. 

2.10 Dotação atualizada apresenta-se em valor superior à receita prevista (item 

13.1.12 do RT 556/2018) 

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

Dos fatos 

A análise efetuada no item 13.1.12 do RT 556/2018 apresentou a seguinte situação: 

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

Tabela 43: Planejamento Orçamentário 

Dotação Atualizada – BALORC (a) 38.322.467,21 

Receita Prevista Atualizada – BALORC (b) 36.300.000,00 

Dotação a maior (a-b) 2.022.467,21 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Tabela 44: Informações Complementares para análise 
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – BALORC 
(Previsão Atualizada) 

0,00 

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

910.353,21 

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

0,00 

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

910.353,21 

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

0,00 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Pelo exposto, citar o gestor responsável para apresentar as 

justificativas que julgar necessárias. 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa Justificativa 72/2019-7). 
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No que se refere a alegação de que a dotação atualizada da despesa deve 
ser igual ou menor do que a receita prevista, há de se destacar que em 
relação à despesa, as modificações e atualizações ocorridas no planejamento 

orçamentário devem seguir, rigorosamente, o disposto no art. 43 da Lei 
Federal 4.320/64, senão vejamos: 

“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.” 

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. 

Neste sentido, em relação à dotação atualizada, há de se destacar que esta 

não possui nenhuma vinculação legal com a arrecadação, haja vista que os 
créditos adicionais abertos que utilizarem como fonte de recurso o superávit 
financeiro, deverão ser adicionados ao orçamento anual, o que irá ocasionar 

a elevação da dotação atualizada no limite de seus valores absolutos, não 
havendo, por tanto, nenhuma correlação de sua efetivação com as receita 
previstas ou auferidas no exercício. 

Diante do exposto, requeremos desse Egrégio Tribunal de Contas o 
afastamento do indicativo de irregularidade em questão, uma vez  que as 
atualizações ocorridas na dotação orçamentária da despesa do município de 

Ibiraçu, estão estritamente atreladas ao disposto no art. 43 da Lei Federal 
4.320/64, reconhecendo por fim, que todos os créditos adicionais abertos pelo 
município no decorrer do exercício financeiro de 2017, foram realizados em 

total respeito aos ditames legais e através da devida autorização legislativa 
concedida na Lei Orçamentária Anual e através de Leis específicas. 

Da Análise da Justificativa 

O gestor argumenta que “em relação a despesa, as modificações e atualizações 

ocorridas no planejamento orçamentário devem seguir, rigorosamente, o disposto no 
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art. 43 da Lei Federal 4.320/64” e que “as atualizações ocorridas na dotação 

orçamentária da despesa, estão estritamente atreladas ao disposto no art. 43 da Lei 

Federal 4.320/64, reconhecendo por fim, que todos os créditos adicionais abertos pelo 

município no decorrer do exercício financeiro de 2016 foram realizados em respeito 

aos ditames legais, mediante a devida autorização legislativa concedida na Lei 

Orçamentária Anual e em Leis específicas”. 

Conforme Tabela 3 do 556/2018 e item 2.1 desta instrução, houve abertura de 

créditos adicionas com as fontes Excesso de arrecadação e Superávit Financeiro nos 

totalizando R$ 2.022.467,21. 

Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 

13.1.12 do RT 556/2018. 

2.11 Desequilíbrio atuarial gerado pela falta de efetividade do plano de 

amortização do déficit técnico atuarial do RPPS (item 2.1 do RT 161/2019) 

Base normativa: Art. 40 da Constituição Federal/1988; art. 1º da Lei 9.717/1998; art. 

69 da Lei complementar 101/2000 (LRF); arts. 17, 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008; 

e Lei Municipal 3.813/2016. 

Dos fatos 

A análise efetuada no item 2.1 do RT 161/2019 apresentou a seguinte situação: 

Destaca-se que o plano de benefícios e custeio deve ser anualmente 
revisto, em observância ao equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, 
nos termos do art. 1º, inc. I, da Lei 9.717/1998. 

Nesse sentido, a avaliação atuarial indicará o plano de custeio 
necessário à cobertura do custo normal e do custo suplementar do 
plano de benefícios do RPPS, conforme estabelecido pelo art. 17, § 7º, 
da Portaria MPS 403/2008: 

§ 7º A Avaliação Atuarial indicará o plano de custeio 

necessário, a partir de sua realização, para a cobertura do 
custo normal e do custo suplementar do plano de benefícios 
do RPPS. 

O custo suplementar do plano de benefícios encontra-se definido pelo 
art. 2º, inciso XVI, da Portaria MPS 403/2008, nos seguintes termos: 

XVI - Custo Suplementar: o valor correspondente às 
necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, 
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destinadas à cobertura do tempo de serviço passado, ao 
equacionamento de déficits gerados pela ausência ou 
insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação da 
metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que 
ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às 
coberturas das reservas matemáticas previdenciárias; 

Assim, os benefícios previdenciários concedidos, relacionados ao 
tempo de serviço passado, ao equacionamento do déficit gerado pela 
ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação 
da metodologia ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de 
ativos, devem estar devidamente respaldados pelo custo suplementar 
do RPPS, atuarialmente calculado para sua cobertura por meio de 
plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial do 
RPPS. 

Em análise ao caso concreto, observa-se que o município estabeleceu 
o repasse de alíquota de contribuição suplementar, destinado à 
cobertura do custo suplementar do RPPS, por meio da Lei Municipal 
3.813/2016, de 24/11/2016: 

 

Considerando a adoção da alíquota de 10% de contribuição 
suplementar, no exercício em análise, conforme previsão do art. 1º da 
Lei Municipal 3.813/2016, busca-se calcular a efetividade do plano de 
amortização estabelecido, com base na cobertura mínima dos juros 
incidentes sobre o déficit atuarial do RPPS, com o objetivo de evitar o 
seu crescimento.  

Dessa forma, por meio do demonstrativo de resultados da avaliação 
atuarial (DRAA/data base: 31/12/2016), enviado à Secretaria da 
Previdência Social, em 30/05/2017, desconsiderados os recursos 
previstos para cobertura do déficit por meio do plano de amortização 
vigente, apurou-se déficit atuarial de R$ 30.308.290,69. 

Com base na meta atuarial estabelecida, utilizando-se a taxa anual de 
juros de 6,00%, o valor do juro anual incidente sobre o déficit atuarial 
alcançou o valor de R$1.818.497,45 (R$ 30.308.290,69x 6,00%). 

Além do juro anual incidente no exercício 2017, seria importante a 
amortização de parte do valor principal do déficit atuarial. Porém, 
considerando a adoção de plano de amortização por meio de alíquotas 
crescentes de contribuição suplementar, não se adotou nenhuma 
amortização do valor principal como exigência para a efetividade do 
plano de amortização, mas apenas a cobertura dos juros incidentes 
sobre o déficit. 

Dessa forma, depreende-se que a alíquota suplementar de 10% 
adotada para o exercício de 2017, que correspondeu a R$ 660.475,58, 
conforme consta do demonstrativo de receitas devidas e arrecadadas 
pelo RPPS (DEMREC), não foi suficiente para evitar a elevação do 
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déficit atuarial, uma vez que não foi efetuado pagamento mínimo do 
juro anual sobre o déficit, no valor de R$ 1.818.497,45.  

Assim, conclui-se que o plano de amortização do déficit atuarial do 
RPPS não foi suficiente para evitar a elevação do déficit atuarial por 
meio do pagamento mínimo do juro incidente sobre o déficit atuarial, 
prejudicando o equilíbrio atuarial do RPPS. 

De acordo com os dados enviados à Secretaria da Previdência Social, 
em 30/05/2017, por meio do Demonstrativo de Resultados da 
Avaliação Atuarial – DRAA (data de avaliação: 31/12/2016), verifica-se 
que o plano de amortização proposto para equacionamento do déficit 
atuarial do Município de Ibiraçu evidenciava o crescimento desse 
déficit até o exercício de 2021; mas mesmo assim, tal plano foi 
adotado. Segue demonstrado: 

 

Conforme dados demonstrados na tabela 24 deste relatório, verifica-se 
que o déficit atuarial cresceu 18,39%, entre as datas bases de 
31/12/2016 a 31/12/2017: 

Tabela 24) Evolução das Avaliações Atuariais               Em R$ 1,00 
DRAA 2014 2015 2016 2017 2018 

Data base 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

a) Ativos - PP 11.994.623,50 12.403.342,57 11.219.967,91 12.889.853,65 14.889.264,69 

b) Prov. Mat.  (17.912.189,96) (35.822.085,65) (40.197.477,58) (43.198.144,34) (50.770.435,04) 

Cobertura1 = a/b 0,67 0,35 0,28 0,30 0,29 

Resultado = a-b (5.917.566,46) (12.403.342,57) (28.977.509,67) (30.308.290,69) (35.881.170,35) 

Evolução (%) - 109,60% 133,63% 4,59% 18,39% 

Método de Finan. PUC PNI PUC PUC PUC 

Atuário 
João Vicente 

Dias 
Ricardo C. de 

Melo 
Richard 

Dutzmann 
Richard 

Dutzmann 
Richard 

Dutzmann 

Fonte: Relatório Técnico 169/2018 (PCA/2016) e Demonstrativo DRAA/2018 – Secretaria da Previdência Social. 

                                                 
1
 Art. 2º, inc. XXII, da Portaria MPS 403/2008: “Índice de Cobertura: relação entre o Ativo Real Líqui do e a Reserva 

Matemática Previdenciária calculada pelo Método de Crédito Unitário Projetado”. 
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O art. 69 da LRF determina a obrigação de o ente preservar o 
equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, não havendo, 
portanto, respaldo na legislação para a postergação da amortização 
efetiva do déficit atuarial do RPPS. 

Ressalta-se que a diretora presidente do IPRESI, Sra. Suellen Conte 
Martins, e o atuário responsável pelo estudo da avaliação atuarial de 
2016, Sr. Richard Mendes Dutzmann, já estão respondendo por 
indicativo de irregularidade semelhante, na PCA/2016 (Proc. TC 
9197/2017, RT 169/2018, item 3.5.1.2 - Inconsistências no estudo de 
avaliação atuarial). 

Assim, sugere-se a citação do prefeito municipal, agente responsável 

pelo equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, nos termos do art. 69 da 
LRF, para a apresentação de justificativas/documentos acerca dos 
indícios de falta de efetividade do plano de amortização do déficit 
atuarial do RPPS. 

Importante frisar que a grave infração à norma legal ou regulamentar 
constitui prática passível de aplicação de multa, conforme disposto no 
art. 135, inc. II2, da Lei Complementar Estadual 621/2012; assim 
como, no art. 389, inc. II3, do Regimento Interno do TCEES 
(Resolução TC 261/2013). 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa Justificativa 879/2019-1). 

O técnico subscritor da respeitável instrução técnica em questão, relatou que 
o Prefeito Municipal deixou de implementar o plano efetivo ara amortização 
do déficit atuarial do RPPS, sendo que era exigível para tanto, conduta 

diversa, pois compete ao Prefeito Municipal o estabelecimento de plano de 
amortização suficiente para realização da cobertura mínima dos juros 
incidente sobre o passivo atuarial do RPPS, impedindo seu crescimento.  

O Município realiza anualmente com base no estudo atuarial também é feito 
anualmente, legislação para realizar alíquotas suplementares ao Instituto de 
Previdência, Todos os órgãos que compõem este Ente recolhem 

regularmente as alíquotas suplementares que foram estabelecidas pelo 
estudo atuarial e aprovado por lei municipal. 

Na referida instrução técnica consta ainda que houve crescimento do déficit 

atuarial, mas mesmo que o Município esteja em dia com suas obrigações 
previdenciárias e com suas alíquotas suplementares muitos servidores estão 
se aposentando, muitos na modalidade de aposentadoria por idade, ou seja, 

proporcional, em detrimento do baixo crescimento da base contributiva para 

                                                 
2
 Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente 

em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 
[...] 
II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial; 

3
 Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na 

forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:  
II - prática de ato ou omissão, com grave infração a norma legal ou regulamentar de natu reza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial: multa no valor compreendido entre três e cem por cento;  
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custear o sistema, mediante o ingresso de novos servidores no regime 
próprio de previdência municipal. 

Para evitar que tenha uma base contributiva muito desproporcional o 

Município durante os exercícios de 2016 e 2017 passou a convocar os 
aprovados no concurso público realizado em 2015. 

Em tempo é importante ressaltar que o art. 18 da Portaria MPS 403/2008, cita 

que se a avaliação atuarial indicar déficit, deve apresentar plano de 
amortização para seu equacionamento e o mesmo deve ser estabelecido no 
prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos. E é exatamente o que o Município 

vem fazendo, desde a primeira avaliação atuarial que apresentou déficit. 

Art. 18 No caso da avaliação indicar déficit atuarial deverá ser 
apresentado no Parecer Atuarial plano de amortização para o seu 

equacionamento. 

§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo máximo 
de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam acumulados os recursos 

necessários para a cobertura do déficit atuarial. 

§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações 
atuarias anuais, respeitando sempre o período remanescente para o 

equacionamento, contando a partir do marco inicial estabelecido 
pela implementação do plano de amortização inicial.  

Não havia legislação e/ou orientação, na época, que determinasse que o 

plano de amortização de déficit deveria cobrir aquele juros e nem que deveria 
amortizar parte do valor principal. 

No que tange a LRF, a mesma determina a obrigação de o ente preservar o 

equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, mas não fala das postergação da 
amortização efetiva do déficit e também não estabelece que deveria haver 
antecipação. 

Há de se ressaltar que o município de Ibiraçu é um município de pequeno 

porte e não possuía condições, com a legislação vigente, de arcar com 
valores acima dos que foram propostos pelo estudo atuarial, pois se assim 
fosse, sem sombra de dúvidas, iria comprometer a disponibilidade de caixa 

do município e o equilíbrio fiscal tão preconizado pela LRF. 

Dessa forma, a avaliação atuarial expôs a situação e propôs medidas para 
tratamento do plano de amortização atuarial respeitando os ditames da 

legislação em vigor. 

Diante do exposto, requeremos deste Egrégio Tribunal de Contas, o 
afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em 

questão, haja vista que o município de Ibiraçu não deixou de adotar as 
medidas legais e administrativas com vista à operacionalização do plano de 
amortização do déficit atuarial do RPPS, de forma equilibrada e efetiva.  

Da Análise da Justificativa 

Analisando as informações constantes no RT 161/2019, verifica-se que o plano de 

amortização proposto é insuficiente para amortizar o déficit. Isso porque os valores 

repassados a título de contribuições suplementares com base na Lei Municipal 

3813/2016 totalizaram R$ 660.475,58, ocasionando a elevação do déficit atuarial do 

IPASIC, uma vez que não foi efetuado pagamento mínimo do juro anual sobre o 

déficit, no valor de R$ 1.818.497,45. 
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Em que pese os argumentos apresentados pelo Prefeito, o art. 69 da LRF determina a 

obrigação do ente preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, 

não havendo, portanto, respaldo na legislação para a postergação da amortização do 

déficit atuarial do RPPS, cabendo ao município, por meio do Chefe do Poder 

Executivo, implementar plano de amortização efetivo. 

Tudo isso leva à conclusão de que o plano de amortização do défici t estabelecido na 

Lei Municipal 3813/2016 foi ineficaz e inefetivo. A efetividade do plano de amortização 

do déficit foi também abordada pela Portaria MPS 464 de 20 de novembro de 2018, 

que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios 

de previdência social, in verbis: 

Art. 54. Para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, o 
plano de amortização estabelecido em lei do ente federativo deverá 
observar os seguintes critérios, além daqueles previstos no art. 48:  

I - garantir a solvência e liquidez do plano de benefícios, mantendo 
nível de arrecadação de contribuições e acumulação de reservas 
compatível com as suas obrigações futuras, a serem demonstrados 
por meio dos fluxos atuariais de que trata o art. 10;  

II - 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; (g.n.) 

Assim, essa Portaria, publicada em exercício posterior à competência da PCA ora 

analisada, ratificou o posicionamento adotado na análise das contas do RPPS, que 

considerou não efetivo o plano de amortização adotado. Contudo, em dezembro de 

2018, a Secretaria de Previdência ligada ao Ministério da Fazenda publicou a IN 

SPREV 07/2018 que dispõe sobre os planos de amortização do déficit atuarial dos 

regimes próprios de previdência social (RPPS). 

O art. 9° da IN regulou os prazos de implementação das regras estabelecidas no art. 

54, II, da Portaria MF 464/2018: 

Art. 9º A aplicação do critério previsto no inciso II do art. 54 da Portaria 
MF nº 464, de 2018, deverá ser demonstrada no DRAA, por meio das 
informações da composição do pagamento relativas ao plano de 
amortização.  

Parágrafo único. A adequação do plano de amortização ao disposto no 
inciso II do art. 54 da Portaria MF nº 464, de 2018, poderá ser 
promovida gradualmente, com a elevação das contribuições 
suplementares, a partir do exercício de 2021, na forma de alíquotas ou 
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aportes, à razão de um terço do necessário a cada ano, até atingir o 
valor que atenda a esse critério em 2023. (g.n.) 

Com isso, a verificação do cumprimento da efetividade do plano de amortização 

somente seria exigível a partir do exercício de 2021, à razão de um terço ao ano, até 

a exigência de cumprimento total desse critério a partir do exercício de 2013. 

Assim, em que pese a inefetividade do plano de amortização do déficit atuarial 

devidamente demonstrada pela ITI e nessa manifestação técnica, e apesar de a 

prestação de contas ser anual e portanto devendo ser analisada à luz da legislação 

aplicada à época, a existência de normativo da Secretaria de Previdência vinculada 

ao Ministério da Previdência mesmo que em exercício posterior faz com que a 

referida IN seja considerada para simplesmente afastar a repercussão nas contas 

do responsável, considerando que este órgão é legalmente competente para expedir 

normas gerais para os RPPS nos termos do art. 9° da Lei 9.717/98 e considerando 

ainda ter havido a estipulação de prazos para adequação dos RPPS e dos entes. 

Contudo, cabe a DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito de Ibiraçu para que 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. 

2.12 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) 

Base normativa: Art. 40 da Constituição Federal/1988; art. 69 da Lei complementar 

101/2000 (LRF); art. 1º, inciso I, e art. 9º, inciso II, da Lei 9.717/1998; arts. 17, 18 e 19 

da Portaria MPS 403/2008; e Lei Municipal 3.881/2017. 

Dos fatos 

A análise efetuada no item 2.2 do RT 161/2019 apresentou a seguinte situação: 
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Verifica-se que na avaliação atuarial anual (DEMAAT), constante desta 
PCA, que para saldar o déficit técnico, de 31/12/2017, no valor de R$ 
35.881.170,35, foi proposta a adoção de alíquota suplementar fixa 
mensal, não inferior a 35,85% sobre o total da folha de pessoal em 
atividade, durante um prazo de 27 anos, do exercício de 2018 a 2044. 
A outra opção proposta foram os aportes anuais, pelo mesmo prazo 

(exercício de 2018 a 2044), conforme demonstrado a seguir: 

 
Fonte: Demonstrativo DEMAAT, data da avaliação: 31/12/2017 e data-base: 31/12/2017 – 
PCA/2017. 

No entanto, constata-se que a lei municipal estabelecida para 
implementar o plano de amortização foi anterior ao estudo dessa 
avaliação atuarial, de 31/12/2017, qual seja, Lei Municipal 3.881, de 
27/12/2017, que menciona que o aporte suplementar foi aferido no 

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, 
apresentado em 2017, sem mencionar o estudo da avaliação atuarial 
(DEMAAT), bem como a sua data de avaliação. Ressalta-se que tal lei 
municipal não se refere aos DEMAAT encaminhados a este Tribunal 
de Contas, por meio das prestações de contas anuais dos exercícios 
de 2016 e 2017 (Processos TC 9197/2017 e 9262/2018). 

Constata-se, também, que a Lei Municipal 3.881, de 27/12/2017, 
estabeleceu aportes atuariais diferentes aos propostos pelo estudo da 
avaliação atuarial (DEMAAT/2017), para o exercício de 2018. Segue 
demonstrado: 

 
Fonte: Lei Municipal 3.881, de 27/12/2017

4
. 

                                                 
4
 Disponível em: http://www3.camaraibiracu.es.gov.br/legislacao/norma.aspx?id=4769&tipo=1&ano=2017. Acesso em: 15 de 

abril de 2019. 
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Acrescenta-se que, no estudo da avaliação atuarial (DEMAAT), de 
31/12/2017, valores iguais aos aportes estabelecidos pela Lei 
Municipal 3.881, de 27/12/2017, foram calculados a valor presente, 
representando um montante de R$ 31.617.994,68, como o atual plano 
de cobertura do déficit técnico, mencionando apenas que tal plano 
está definido conforme “Legislação Municipal”, ou seja, não informou o 
número da lei.  

Resta informar que os aportes atuariais propostos no estudo da 
avaliação atuarial (DEMAAT), de 31/12/2017, superam os aportes 
estabelecidos pela Lei Municipal 3.881, de 27/12/2017, em R$ 
9.160.236,18, conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 28) Apuração de divergências entre DEMAAT e Lei Municipal   Em R$ 1,00 

Ano 
Aportes Anuais - 

DEMAAT 
Aportes Anuais - Lei 
Municipal 3.881/2017 

Diferença 

2018 835.379,81 835.973,81 - 594,00 

2019 1.124.978,15 1.124.978,15 - 

2020 1.652.770,97 1.420.284,91 232.486,06 

2021 2.003.158,42 1.721.385,31 281.773,11 

2022 2.360.388,33 2.028.365,69 332.022,64 

2023 2.793.357,74 2.341.313,54 452.044,20 

2024 2.821.291,31 2.482.936,01 338.355,30 

2025 2.849.504,23 2.507.792,64 341.711,59 

2026 2.877.999,27 2.532.870,56 345.128,71 

2027 2.906.779,26 2.558.199,27 348.579,99 

2028 2.935.847,06 2.583.781,26 352.065,80 

2029 2.965.205,53 2.609.619,08 355.586,45 

2030 2.994.857,58 2.635.715,27 359.142,31 

2031 3.024.806,16 2.662.072,42 362.733,74 

2032 3.055.054,22 2.688.693,14 366.361,08 

2033 3.085.604,76 2.715.580,08 370.024,68 

2034 3.116.460,81 2.742.735,88 373.724,93 

2035 3.147.625,42 2.770.163,23 377.462,19 

2036 3.179.101,67 2.797.864,87 381.236,80 

2037 3.210.892,69 2.825.843,52 385.049,17 

2038 3.243.001,61 2.854.101,95 388.899,66 

2039 3.275.431,63 2.882.642,97 392.788,66 

2040 3.308.185,95 2.911.469,40 396.716,55 

2041 3.341.267,81 2.940.584,09 400.683,72 

2042 3.374.680,48 2.969.989,93 404.690,55 

2043 3.408.427,29 2.999.689,83 408.737,46 

2044 3.442.511,56 3.029.686,73 412.824,83 

TOTAL 76.334.569,72 67.174.333,54 9.160.236,18 

Fonte: DEMAAT, de 31/12/2017 e Lei Municipal 3.881, de 27/12/2017. 

Diante do exposto, sugere-se a citação do prefeito municipal para a 

apresentação de justificativas quanto à ausência de correlação entre a 
lei municipal para amortizar o déficit técnico atuarial do RPPS e o 
estudo de avaliação atuarial anual, enviado ao TCEES. 
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Registra-se que a grave infração à norma legal ou regulamentar 
constitui prática passível de aplicação de multa, conforme disposto no 
art. 135, inc. II5, da Lei Complementar Estadual 621/2012; assim 
como, no art. 389, inc. II6, do Regimento Interno do TCEES 
(Resolução TC 261/2013). 

Da justificativa 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa Justificativa 879/2019-1). 

Ocorre que na avaliação atuarial data-base dezembro/2016 (04/05/2017), 
constatou que o plano de amortização da Lei Municipal nº 3.813 de 21/11/16 
era suficiente. Devido ao superávit de R$ 9,6 milhões o estudo atuarial 

sugeriu o plano de cobertura atenuado com 3 alternativas: alíquotas fixas com 
35%; alíquotas crescentes de 10% a 42%; aportes crescentes de R$ 551,4 
milhões a R$ 3.442,5 milhões. 

Já a Lei Municipal nº 3.881 de 27/12/2017, adotou a opção de alterar de 
alíquota suplementar para aportes, baseada no estudo atuarial apresentado 
em 04/05/2017, mas tendo sido informado de forma equivocada, na digitação, 

o valor para 2018, ou seja, R$ 835.379,81 na Avaliação Atuarial e R$ 
835.973,81 na Lei Municipal, o que não trás prejuízo nenhum para o órgão do 
Ente, pois a lei também descriminou o valor total para cada órgão, a qual na 

somatória bate com o valor apresentado no estudo atuarial. 

Na avaliação atuarial dez/2017, 26/03/2018, constatou-se que o plano era 
insuficiente, sugerindo alíquotas fixas em 35,85% ou aportes crescentes de 

R$ 835,4 milhões a R$ 3.442,5 milhões, o que foi promulgado através da Lei 
nº 3.977, 11/02/19, que veio adotar a proposta mais recente avaliação atuarial 
(26/02/19). 

Diante do exposto, requeremos deste Egrégio Tribunal de Contas, o 
afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a citação do item em 
questão, haja vista a falta de correlação entre o estudo atuarial e a lei 

municipal. 

Da Análise da Justificativa 

Conforme análise realizada no item 2.7 desta instrução, o verifica-se que o gestor 

adotou medidas legais para a implantação do plano de amortização do déficit atuarial 

do regime próprio de previdência, tendo em vista a edição das Leis Municipais 

                                                 
5
 Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente 

em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:  
[...] 
II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial; 

6
 Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na 

forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:  
II - prática de ato ou omissão, com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial: multa no valor compreendido  entre três e cem por cento; 
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3881/2017 e 3977/2019, ambas adotando, exatamente, os valores propostos no 

estado de avaliação atuarial realizado nos DRAA/2016 e DRAA/2017 DR.  

Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 

2.2 do RT 161/2019. 

3 GESTÃO FISCAL 

3.1 DESPESAS COM PESSOAL 

Limite das Despesas com Pessoal 

Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo 19, III, e artigo 22, parágrafo 

único da Lei Complementar 101/2000. 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 32.308.539,36 

Despesas totais com pessoal 16.989.456,38 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL  52,59 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 32.308.539,36 

Despesas totais com pessoal 18.012.925,48 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 55,75 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Conforme se observa das tabelas anteriores foram cumpridos os limites de despesa 

com pessoal. 

3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 

Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e art. 3º, II, da 

Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. 

De acordo com o RT 556/2018, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 

120% estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir: 

Descrição Valor R$ 

Dívida consolidada 747.451,43 
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Deduções 1.996.893,30 

Dívida consolidada líquida - 

Receita corrente líquida - RCL 32.308.539,36 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL - 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Conforme se observa na tabela acima a dívida consolidada líquida não ultrapassou o 

limite previsto. 

3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS 

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 

7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III da 

Constituição Da República/1988; Art. 55, inciso I, alínea "c"; e art. 40, §1º, da Lei 

Complementar 101/2000. 

Operações de crédito (Limite 16% RCL) 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 32.308.539,36 

Montante global das operações de crédito 0,00 

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

Amortização, juros e demais encargos da dívida 0,00 

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

- 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Garantias concedidas (Limite 22% RCL) 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 32.308.539,36 

Montante global das garantias concedidas 0,00 

% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL - 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 32.308.539,36 

Montante global das operações de crédito por ARO 0,00 

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

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 
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De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no 

exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução 

do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 167 da 

Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias ou 

recebimento de contra garantias. 

3.4 VEDAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE 

Considerando o resultado disposto na Tabela 27 do RT 556/2018 e análise realizada 

no item 2.9 desta instrução, houve descumprimento ao art. 55, III, b, 3 da Lei 

Complementar 101/2000. 

3.5 RENÚNCIA DE RECEITA 

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do 

município, aprovadas para o exercício sob análise, constatou-se a inexistência de 

previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita. 

4 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO 

4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO E NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso 

XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da 

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

Destinação de recursos Valor R$ 

Receitas provenientes de impostos 2.640.440,83 

Receitas provenientes de transferências 17.557.624,82 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino 20.198.065,65 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 6.877.858,67 

% de aplicação 34,05 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 
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Da tabela acima se verifica que o município cumpriu com o limite mínimo 

constitucional de 25% relacionado à educação. 

Destinação de recursos Valor R$ 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 3.932.493,32 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério 3.836.885,36 

% de aplicação 92,16 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Da tabela acima se verifica que o município cumpriu com o limite mínimo 

constitucional de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do magistério. 

4.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

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

Transitórias da Constituição da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

29/2000). 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 2.640.440,83 

Receitas provenientes de transferências 17.557.624,82 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 20.198.065,65 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde 5.340.072,66 

% de aplicação 26,44% 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 

Da tabela acima se verifica que o município cumpriu com o limite mínimo 

constitucional previsto para a saúde. 

5 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO 

Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, 

de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da República/1988. 

Descrição Valor 

Receita tributária e transferências – 2012 (Art. 29-A CF/88) 21.403.730,06 

% máximo para o município 7,00 

Valor máximo permitido para transferência 1.498.261,10 

Valor efetivamente transferido 1.498.435,86 

Fonte: Processo TC 03718/2018-4 - Prestação de Contas Anual/2017 
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Verifica-se da tabela acima, bem como do RT 556/2018, constata-se que foi 

respeitado o limite constitucional relacionado às transferências efetuadas à Câmara 

Municipal. 

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. 

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 
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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. 

Vitória, 13 de setembro de 2019. 

Cesar Augusto Tononi de Matos 

Auditor de Controle Externo 
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