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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - 

EXERCÍCIO DE 2016 – PARECER PRÉVIO PELA 

REJEIÇÃO DAS CONTAS -  FORMAR AUTOS 

APARTADOS PARA REPONSABILIZAÇÃO DO 

GESTOR - ARQUIVAR 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

 

1 RELATÓRIO 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal 

de Anchieta, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor 

Marcus Vinicius Doelinger Assad - Prefeito Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                       

A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 1084/2017 onde constam indícios de 

irregularidades as quais foram apontadas na Instrução Técnica Inicial 1525/2017, 

com sugestão de citação do responsável, o que foi acolhido na Decisão 

Monocrática 2042/2017: 

Descrição do achado Responsável 

4.1.1 Abertura de Crédito Adicional sem autorização legal MARCUS VINICIUS 

 

Parecer Prévio 00112/2018-1

Processos: 05101/2017-8, 10180/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)
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DOELINGER ASSAD 

4.1.2 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de recurso sem lastro 
financeiro 

MARCUS VINICIUS 
DOELINGER ASSAD 

4.2.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de 

empenho 

MARCUS VINICIUS 

DOELINGER ASSAD 

6.1 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no 
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro encaminhadas no Anexo ao 
Balanço Patrimonial Consolidado 

MARCUS VINICIUS 
DOELINGER ASSAD 

6.2 Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas 

públicas 

MARCUS VINICIUS 

DOELINGER ASSAD 

7.4.2 Contração de despesas nos dois últimos quadrimestres de 
mandato sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento 

MARCUS VINICIUS 
DOELINGER ASSAD 

8.4 Ausência de parecer integral sobre as contas de 2016 emitido pelo 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social da Saúde 

MARCUS VINICIUS 
DOELINGER ASSAD 

10.1 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do 

parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.  

MARCUS VINICIUS 

DOELINGER ASSAD 

Devidamente citado, o responsável apresentou razões de defesa no prazo legal.  

Foram os autos submetidos à análise da área técnica a qual elaborou a Instrução 

Técnica Conclusiva 2994/2018, opinando pela rejeição das contas apresentadas. 

O Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo sentido no Parecer 

3685/2018 da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente 

instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites 

legais e regimentais. 

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada 

na Instrução Técnica Conclusiva 2994/2018 abaixo transcrita: 

“[...] 

2. Da prestação de contas anual 

2.1 Abertura de crédito adicional sem autorização legal (item 4.1.1 do RT nº 
1084/2017) 

Base normativa: artigo 167, V, da Constituição Federal de 1988 e artigo 42 da Lei 
Federal 4.320/1964. 

Dos Fatos: 

A análise efetuada no item 4.1.1 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:  

Compulsando os documentos enviados a este Tribunal de Contas, 
especificamente o arquivo DEMCAD (Demonstrativo dos Créditos Adicionais), 
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verificou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais 

com base na Lei Municipal 1.129/2016 no montante de R$ 126.405.891,68 
(cento e vinte e seis milhões quatrocentos e cinco mil oitocentos e noventa e 
um reais e sessenta e oito centavos), sendo que deste total R$ 761.421,54 

(setecentos e sessenta e um mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e 
quatro centavos) referiam-se aos créditos especiais. 

Ocorre que, inicialmente, foram abertos créditos especiais com base na lei 

orçamentária original – Lei 1.129/2016 – sendo que tais créditos somente por 
lei específica poderiam ser incorporados ao orçamento vigente. Assim, sugere-
se citar o gestor para os esclarecimentos devidos. 

De outra face, tem-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no 
montante de R$ 8.489.786,79 (oito milhões quatrocentos e oitenta e nove mil 
setecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), cuja lei 

autorizativa foi a Lei Municipal 1.125/2015. 

Ocorre que a referida lei (1.125/2015) trata-se da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2015 e não é instrumento 

adequado para conter tal tipo de autorização. Ademais, o percentual “permitido” 
para a abertura de créditos adicionais suplementares na LDO diverge daquele 
gravado na LOA, devendo, neste caso, ser considerado o percentual da lei 

posterior por revogar a lei anterior naquilo em que se dispuserem de maneira 
contrária. 

Assim, sugere-se citar o gestor para esclarecer a abertura de créditos 

adicionais suplementares com base em autorização contida na LDO. 

 

               Tabela 1): Créditos adicionais abertos no exercício                            Em R$ 1,00 

Leis 

Créditos 

adicionais 
suplementares 

Créditos 

adicionais 
especiais 

Créditos 

adicionais 
extraordinários 

Total 

1.125/2015 8.489.786,79 0,00 0,00 8.489.786,79 

1.129/2016 125.644.470,14 761.421,54 0,00 126.405.891,68 

1.158/2016 943.997,00 10.250,00 0,00 954.247,00 

1.172/2016 17.181.802,95 0,00 0,00 17.181.802,95 

Total 152.260.056,88 771.671,54 0,00 153.031.728,42 

            Fonte: Processo TC 5.101/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

 

 

 

 

Da justificativa: 

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa, acompanhada de 
documentos (Defesa de Justificativa 716/2018-4 e Peça Complementar 9505/2018-7) 
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Da Análise da Justificativa 

A análise efetuada no RT 1084/2017 apontou dois indicativos de irregularidades, o 

primeiro trata da abertura de créditos especiais no valor de R$ 761.421,54 tendo como 
lei autorizativa a LOA, quando deveriam ser autorizados por lei específica. O segundo 
indicativo trata da abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R$ 

8.489.786,79, abertos utilizando-se a LDO, instrumento não considerado adequado para 
tanto. 

Com relação aos créditos especiais o gestor alega que foram enviados três projetos de 

lei sobre a matéria e dois deles foram aprovados, ficando o terceiro aguardando 
tramitação na Casa Legislativa. Consultando-se a documentação enviada juntamente à 
defesa, constata-se que as Leis Municipais nº 1.148/2016 e 1.158/2016, autorizaram a 

abertura de créditos adicionais especiais, respectivamente nos valores de R$ 243.054,38 
e R$ 10.250,00, totalizando R$ 253.304,38. 

Desta forma, verifica-se que do total de R$ 771.671,54 de créditos adicionais especiais, 

constantes no Demonstrativo dos Créditos Adicionais encaminhado na PCA, o gestor 
comprovou que R$ 253.304,38 foram abertos através de lei específica, configurando-se 
que R$ 518.367,16 foram abertos sem autorização legal. 

Quanto aos créditos adicionais suplementares, o gestor argumenta que vetou a Lei 
Orçamentária aprovada pela Câmara tendo em vista a redução do percentual de 
suplementação. A partir do veto e enquanto não era aprovado, passou a utilizar o 

percentual de 60% de limite para abertura de crédito estipulado no projeto de lei 
orçamentária.  
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A Lei Municipal nº 1125/2015 (LDO 2016) estabeleceu no artigo 33 e parágrafos o 

seguinte: 

 

 

 

Observa-se que a LDO autoriza a utilização da programação constante no projeto de lei 
orçamentária, limitada a 1/12 avos do total de cada dotação, caso este não seja 

sancionada até 31 de dezembro de 2015. Assim, tendo em vista que a Lei Orçamentária 
de 2016 foi sancionada no dia 19/01/2016, a utilização do projeto de lei para atender as 
despesas nesse intervalo de tempo (de 01 a 19/01/2016) encontra-se adequada. Não 

obstante, o defendente não apresentou cópia do projeto de lei orçamentário, impedindo 
assim análise pormenorizada da programação das despesas nele contida e 
consequentemente das despesas inseridas ou não no limite de 1/12 estabelecido no 

artigo 33 da Lei 1125/2016. Ainda, considerando-se que dentre o início do exercício de 
2016 até a sanção da LOA o Município permaneceu sem orçamento por 18 dias, o 
defendente não demonstrou a real necessidade de abertura dos créditos suplementares 

totalizando R$ 8.489.786,79 nesse pequeno intervalo de tempo. 
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Diante do exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade apontado no item 

4.1.1 do RT 1084/2017. 

 

2.2 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de recursos sem lastro financeiro 

(item 4.1.2 do RT nº 1084/2017) 

Base normativa: artigo 167, V, da Constituição Federal de 1988 e artigo 43 da Lei 
Federal 4.320/1964. 

Dos Fatos: 

A análise efetuada no item 4.1.2 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação: 

Compulsando os documentos enviados a este Tribunal de Contas, 

especificamente o arquivo DEMCAD (Demonstrativo dos Créditos Adicionais), 
verificou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais 
com base nas leis municipais 1.125/2015, 1.129/2016, 1.158/2016 e 

1.172/2015 totalizando R$ 153.031.728,42 (cento e cinquenta e três milhões 
trinta e um mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), 
sendo que deste total, R$ 6.318.984,47 (seis milhões trezentos e dezoito mil 

novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) tiveram como 
fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior e R$ 506.789,04 
(quinhentos e seis mil setecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) 

tiveram como fonte de recurso o excesso de arrecadação. 

Ocorre que conforme apontado neste Relatório Técnico, o município de 
Anchieta teve, no exercício financeiro de 2015, déficit financeiro de R$ 

5.003.580,02 (cinco milhões três mil quinhentos e oitenta reais e dois 
centavos). Por seu turno, a arrecadação no exercício financeiro de 2016 foi 
cerca de quatorze milhões de reais abaixo do previsto na LOA. 

Assim, verifica-se que as fontes de recurso “superávit financeiro” e “excesso de 
arrecadação”, utilizadas para a abertura de créditos adicionais, não possuíam 
lastro financeiro suficiente. Nesse sentido, sugere-se citar o gestor para os 

esclarecimentos devidos. 

 

                 Tabela 03: Fontes de Créditos Adicionais                                              Em R$ 1,00 

Anulação de dotações 146.205.954,91 

Excesso de arrecadação 506.789,04 

Superávit Financeiro 6.318.984,47 

Operações de Crédito 0,00 

Anulação de Reserva de Contingência 0,00 

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

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

Recursos de Convênios 0,00 

Total 153.031.728,42 

                Fonte: Processo TC 5.101/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

Das justificativas: 

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa, (Defesa de 

Justificativa 716/2018-4) 
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Da Análise da Justificativa 

Conforme o RT foram abertos créditos cuja fonte de recursos foi o excesso de 
arrecadação no valor de R$ 506.789,04 e superávit financeiro apurado no exercício 
anterior no montante de R$ 6.318.984,47, ambas sem lastro financeiro.  

O defendente argumenta que no exercício financeiro de 2016 as receitas arrecadadas 
foram superiores a despesa executada e menciona que tal fato foi demonstrado na 
tabela 09 do RT 1084/2017. Realmente o Município de Anchieta apresentou resultado 

orçamentário superavitário em R$ 5.223.374,28, no entanto, o item em análise trata da 
existência ou não de superávit financeiro capaz de lastrear os créditos abertos, na forma 
das leis complementares 4320/64 e 101/00. 

De acordo com o Balanço Patrimonial, Arquivo BALPAT, o exercício de 2015 o Município 
apresentou déficit financeiro de R$ 5.003.580,02, não sendo possível a partir desse 
resultado a abertura de créditos adicionais suplementares. 

Com relação aos créditos abertos por excesso de arrecadação constata-se que tal 
excesso não ocorreu, tendo em vista que em 2016 a receita total arrecadada 
representou 94,98% da prevista, ocorrendo resultado ainda pior no exercício de 2015 da 

ordem de 83,27%. 

Diante do exposto, sugere manter o indicativo de irregularidade apontado no item 4.1.2 
do RT 1084/2017. 

 

2.3 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho 
(item 4.2.1 do RT nº 1084/2017) 

Base normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e 25 da LDO. 

Dos Fatos: 

A análise efetuada no item 4.2.1 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:  

Observou-se que o município de Anchieta não atingiu as metas estabelecidas na 
LDO para resultado primário e nominal no exercício financeiro. 

A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) determina 

que a possibilidade de não realização das metas de resultado primário e nominal 
estabelecidas na LDO requer do responsável a promoção, por ato próprio e nos 
montantes necessários, da limitação de empenho e movimentação financeira, 

segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO), conforme 
transcrição: 

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 
Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 

necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e 
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 

Tendo em vista que o município não possui superávit financeiro proveniente de 
exercício anterior, recebeu pareceres de alerta deste TCEES pelo não 
cumprimento das metas, propõe-se, nos termos do art. 9º da LRF, a citação do 

responsável para justificar-se, trazendo aos autos os atos que implementaram a 
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados 
pela lei de diretrizes orçamentárias. 

                  Tabela 04: Resultados Primário e Nominal                             Em R$ 1,00 

Rubrica Meta LDO Execução 

Receita Primária  324.000.000,00 249.507.422,14  

Despesa Primária  329.000.000,00 256.914.231,55  
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Resultado Primário  -5.000.000,00 -7.406.809,41  

      

Resultado Nominal  0,00 42.401.629,30  

Fonte: Processo TC 5.101/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

Das justificativas: 

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa, acompanhadas de 
documentos. (Defesa de Justificativa 716/2018-4 e Peça Complementar 9505/2018-7) 

 

 

 

 

Da Análise da Justificativa 

Da análise dos Decretos enviados (Peça Complementar 9505/2018-7), verifica-se que 

apenas dois são referentes ao exercício de 2016 e não estabelecem limitação de 
empenho e movimentação financeira. 

Cabe lembrar a premissa expressa no art. 1º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

101/2000), onde estabelece que “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 

entre receitas e despesas”. (g.n.) 
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A partir da leitura desse dispositivo legal, pode-se afirmar que foi criada a obrigação do 

gestor público de zelar pelo alcance do equilíbrio orçamentário e financeiro do ente 
público, em cada exercício. 

Dessa forma, cabe ao gestor, balizado pelas normas legais da administração dos 

recursos públicos, utilizar-se das ferramentas gerenciais para promover o equilíbrio das 
contas públicas, compatibilizando a realização dos gastos autorizados na lei 
orçamentária anual com a disponibilidade financeira. 

O art. 9º da LRF estabelece as diretrizes a serem adotadas pelo ente, no caso de 
verificação de possível não cumprimento das metas de resultado primário e nominal ao 
final de cada bimestre. 

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre , que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 

Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e 
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 

orçamentárias. 

Percebe-se que a LRF, por meio do art. 9º, direciona o caminho a ser seguido pelo 
gestor em caso de potencial possibilidade de não realização do resultado primário e 

nominal. 

Ademais, a própria LDO do município, em seu art. 24, contempla quais os critérios a 
serem observados para a limitação de empenhos e movimentação financeira, a serem 

adotados pelos Poderes Executivo e Legislativo de forma proporcional:  

Art. 24. No caso de necessidade de limitação de empenho das dotações 
orçamentárias e da movimentação financeira, a serem efetivadas nas 

hipóteses previstas no art. 9° e no inciso II, § 1°, do art. 31, da Lei 
Complementar nº 101 de 04/05/2000, essa limitação será aplicada 
aos  Poderes Executivo e Legislativo de forma proporcional à participação 

de seus orçamentos, excluídas as duplicidades, na Lei Orçamentária Anual, 
no conjunto de "outras despesas correntes " e no de "investimentos e 
inversões financeiras ". 

Parágrafo único. O repasse financeiro a que se refere o artigo 168, da 
Constituição Federal, fica incluído na limitação prevista no caput deste 
artigo. 

Ressalta-se, ainda, que os orçamentos devem refletir, por meio de levantamentos 
técnicos rigorosos, a realidade do município, considerando-se sua situação financeira 
real, a fim de auxiliar no atingimento do equilíbrio financeiro e orçamentário.  

Com relação ao município de Anchieta, consta do Balanço Orçamentário que o município 
teve um déficit de arrecadação, em relação ao previsto, de R$ 13.977.272,47. As 
autorizações de despesas durante o exercício alcançaram o montante de R$ 

285.410.464,80, do qual foi empenhado um montante de R$ 259.384.044,54. Contudo, 
considerando-se que o orçamento inicial foi de R$ 278.584.691,29, o que se verifica é 
que durante o exercício de 2016 ocorreu aumento de R$ 6.825.773,51 na autorização de 

despesas resultante de abertura de créditos adicionais com recursos de excesso de 
arrecadação e superávit financeiro do exercício anterior, contrastando frontalmente com 
as determinações impostas pela LRF e LDO e com o agravante de que, conforme 

demonstrado no item 2.2 desta Instrução, tais fontes de recursos não existiram. 
Constatou-se ainda que a dívida consolidada líquida em relação à receita corrente 
líquida, que em 2015 era zero, passou a 2,20%. 

Ou seja, resta caracterizado o descumprimento dos arts. 9º da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município.  

Cabe salientar que o responsável recebeu pareceres de alerta deste TCEES referentes 

ao 2º, 3º e 4º bimestres de 2016: Processos TC 4563/2016, 6968/2016 e 10180/2016. 
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Diante de todo o exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade apontado no 

item 4.2.1 do RT 1084/2017. 

 

2.4 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo 

do superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial 
consolidado (item 6.1 do RT nº 1084/2017) 

Base normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/1964. 

 

2.5 Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas 
(item 6.2 do RT nº 1084/2017) 

Base normativa: Artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 
101/2000. 

Antes da transcrição dos apontes efetuados em 2.4 e 2.5 do RT 1084/2017, e respectiva 

defesa, cabe esclarecer que os dois itens estão sendo analisados em conjunto, por 
apresentarem conteúdo similar, seguindo o entendimento da defesa.  

Dos Fatos: 

A análise efetuada no item 6.1 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:  

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT), 
verificou-se o déficit financeiro nas diversas fontes de recursos especificadas a 

seguir, resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros:  

Fonte de Recursos 
Resultado 
Financeiro (R$) 

FUNDEB (40%) -5.409.609,76 

MDE -24.763.455,92 

SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS -10.658.781,93 

ROYALTIES DO PETRÓLEO -432.100,77 

OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA -2.212.410,04 

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 citação do Prefeito para que apresente as 
justificativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade. 

 

A análise efetuada no item 6.2 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:  

Conforme evidenciado nos demonstrativos contábeis, do superávit financeiro de 
R$69.828.601,48 (sessenta e nove milhões oitocentos e vinte e oito mil seiscentos 

e um reais e quarenta e oito centavos), R$ 100.706.839,27 (cem milhões 
setecentos e seis mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos) é 
pertinente ao Instituto de Previdência, resultando em uma deficiência, no âmbito 

das UG Prefeitura e Fundo de Saúde, de R$ 30.878.237,79 (trinta milhões 
oitocentos e setenta e oito mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e nove 
centavos). 

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT), 
verificou-se que o déficit financeiro nas diversas fontes especificadas a seguir, 
resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros, sendo que a fonte 

recursos ordinários não possui resultado positivo suficiente para a cobertura: 

Fonte de Recursos 
Resultado 
Financeiro (R$) 
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FUNDEB (40%) -5.409.609,76 

MDE -24.763.455,92 

SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS -10.658.781,93 

ROYALTIES DO PETRÓLEO -432.100,77 

OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA -2.212.410,04 

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei 
Complementar 101/2000, os recursos legalmente vinculados a finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 

vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.  

Diante do apresentado, propõe-se a citação do Prefeito para que apresente as 
justificativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de desequilíbrio das 

contas públicas. 

Das justificativas: 

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa. (Defesa de 

Justificativa 716/2018-4), quanto ao item 6.1: 

 

 

E quanto ao item 6.2: 
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Da Análise das Justificativas: 

Os apontamentos 2.4 e 2.5 são claros ao indicar a existência de déficits financeiros em 
diversas fontes de recursos, conforme evidenciado nos demonstrativos contábeis, tendo 

sido relacionadas, nos dois apontes, as fontes FUNDEB (40%), MDE, SAÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS, ROYALTIES DO PETRÓLEO, OUTROS RECURSOS DE 
APLICAÇÃO VINCULADA. 

Foi dito, inclusive, no aponte 2.5, que apesar de os demonstrativos contábeis do ente 
evidenciarem superávit de R$ 69.828.601,48, está embutido neste número o superávit 
financeiro do IPAS, de R$ 100.706.839,27, cuja destinação é específica, para fins 

previdenciários. Desta forma, na verdade, as fontes de recursos pertinentes às unidades 
gestoras prefeitura e fundo de saúde encerraram o exercício com déficit financeiro da 
ordem de 30,8 milhões de reais. 

Foi registrado também que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei 
Complementar 101/2000, os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 
serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Na primeira parte da defesa, conforme se observa nas justificativas apresentadas 
anteriormente, o gestor alega não possuir meios de corrigir a irregularidade, indicando 

ainda que o Balanço Patrimonial enviado na PCA não condiz com a realidade.  

Cabe esclarecer que essa ausência de controle no resultado financeiro apresentado por 
fontes de recursos, inclusive, foi objeto de apontamento também em 2015, conforme se 

verifica do item 7.4 do RT 29/2017, processo TC 4107/2016, sendo um dos itens que 
resultou na opinião pela rejeição das contas daquele exercício financeiro.  

Ou seja, conforme o próprio responsável admite, o balanço patrimonial não reflete a real 

situação financeira do ente. Porém, o problema já vem de exercícios anteriores, sob sua 
administração. 
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A prestação de contas do prefeito resulta da consolidação das informações contábeis  

das unidades gestoras do Poder Executivo, que no caso em tela, compõe-se de Fundo 
de Saúde, IPAS e Prefeitura Municipal. E, nesse sentido, na segunda parte da defesa foi 
demonstrado desentendimento de que o resultado financeiro consolidado é a soma dos 

resultados financeiros dessas 3 unidades gestoras. 

Verifica-se que também não apresenta alegações de defesa e documentos probantes 
que justifiquem o déficit financeiro verificado nas fontes especificadas, FUNDEB (40%), 

MDE, SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS, ROYALTIES DO PETRÓLEO, OUTROS 
RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA. 

Muito embora os documentos, integrantes da Prestação de Contas Anual em análise, 

sejam encaminhados por gestor diverso ao responsável pela administração do exercício 
em análise, cabe a este último, quando instado por esta Corte a se manifestar, a 
responsabilidade por demonstrar a correta e adequada atuação no exercício de suas 

funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas 
públicas, em respeito aos programas, projetos e atividades estabelecidos pelos 
instrumentos de planejamento aprovados pelo Legislativo municipal.  

Desta forma, constata-se que o gestor não apresentou elementos suficientes e/ou 
documentos que esclarecessem os déficits financeiros existentes nas diversas fontes, 
conforme Relatório Técnico. 

Diante do exposto, sugere manter o indicativo de irregularidade apontado no item 6.1 do 
RT 1084/2017. 

 

2.7 (sic leia-se item 2.6) Contratação de despesas nos dois últimos quadrimestres 
de mandato sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item 7.4.2 
do RT nº 1084/2017) 

Base normativa: artigo 42 da Lei Complementar 101/2000. 

Dos Fatos: 

A análise efetuada no item 6.2 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:  

Com vistas ao equilíbrio das contas públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
estabeleceu, em seu artigo 42, a vedação ao titular de Poder ou órgão, de contrair, 
nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação de despesa que não 

possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 
este efeito. 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao discorrer sobre o tema em seu 
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), assim se pronunciou:  

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. 

Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar aos dois últimos 

quadrimestres do respectivo mandato, a LRF estabelece que a 
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser 
observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não 
sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de passivos 

financeiros. 

[...] 

Ao assumir uma obrigação de despesa através de contrato, convênio, 

acordo, ajuste ou qualquer outra forma de contratação no seu último ano de 
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mandato, o gestor deve verificar previamente se poderá pagá-la, valendo-se 

de um fluxo de caixa que levará em consideração “os encargos e despesas 
compromissadas a pagar até o final do exercício” e não apenas nos dois 
últimos quadrimestres. 

[...] 

De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de obrigações contraídas 
nos últimos dois quadrimestres, deverão ser pagas até o final do ano ou, se 

for o caso, ser pagas no ano seguinte com recursos provisionados no ano 
anterior. Para cumprimento da regra, o limite a ser observado é o de 
disponibilidade de caixa, considerados os encargos e despesas 

compromissadas a pagar até o final do exercício. Para que essas despesas 
possam ser pagas, é preciso pagar primeiramente os credores mais antigos, 
ou seja, deve-se respeitar a ordem cronológica das obrigações. 

Em relação ao art. 42 da LRF, observados as vinculações dos recursos públicos 
(parágrafo único do art. 8º da mesma lei), a verificação do cumprimento se dá pelo 
confronto das obrigações contraídas com a disponibilidade de caixa existente, 

levando-se em conta os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final 
do exercício e não apenas nos dois últimos quadrimestres. Havendo insuficiência 
de recursos financeiros, resta configurado o descumprimento do dispositivo. 

 

Entende-se como assunção de obrigação de despesa aquela proveniente de 
contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de contratação. 

Nesse aspecto, dispõe a Lei 8.666/1993 (art. 62): 

 

O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de 

tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços 
estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e 
facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por 

outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho 
de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço . 
(grifo nosso). 

 

Entende-se, portanto, que, na ausência do instrumento de contrato, a nota de 
empenho pode extrapolar o aspecto meramente orçamentário-financeiro e assumir 

natureza contratual. 

Do detalhamento a seguir observou-se que o Poder Executivo contraiu obrigações 
de despesa no período vedativo com insuficiência de recursos financeiros para 

pagamento, nas seguintes fontes de recursos: 

Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a pagar não processados 
(R$): 

 

Destinação dos 
Recursos 

Disponibilidade 
de caixa bruta 

Obrigações financeiras Dispon. 
Líquida   30/04 

Dispon. Líquida 
31/12 Até 31/04 A partir de 

01/05 

Saúde - Recursos 
próprios 

375.884,15 3.359.961,28 4.177.095,62 -2.984.077,13 -7.161.172,75 

Educação - 
Recursos próprios 

411.744,29 4.054.983,53 3.729.061,28 -3.643.239,24 -7.372.300,52 

Educação - Outros 

recursos 
249.801,93 9.767,60 70.117,75 240.034,33 169.916,58 

Não vinculadas 9.993.052,57 5.912.432,34 10.602.737,31 4.080.620,23 -6.522.117,08 

Total 11.030.482,94 13.337.144,75 18.579.011,96 -2.306.661,81 -20.885.673,77 
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Disponibilidade de caixa após da inscrição dos restos a pagar não processados do 
exercício (R$): 

 

 
Destinação dos 
Recursos 

Dispon. 
Líquida antes 
inscrição 

RPNP 

Obrigações financeiras Dispon. 
Líquida 
em 30/04 

Dispon. 
Líquida 
Em 31/12 

Até 31/04 A partir de 

01/05 

Saúde - 
Recursos 
próprios 

-7.161.172,75 2.642.739,99 1.967.072,11 -9.803.912,74 
-

11.770.984,85 

Educação - 

Recursos 
próprios 

-7.372.300,52 244.478,55 990.943,28 -7.616.779,07 -8.607.722,35 

Educação - 
Outros recursos 

169.916,58 19.925,83 279.481,22 149.990,75 -129.490,47 

Não vinculadas -6.522.117,08 3.409.584,38 2.911.283,89 -9.931.701,46 
-

12.842.985,35 

Total 
-
20.885.673,77 

6.316.728,75 6.148.780,50 
-
27.202.402,52 

-
33.351.183,02 

 

A inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira 

também encontra vedação no art. 55 da LRF. 

Os restos a pagar empenhados e liquidados no período vedativo, derivados ou 
não de contratações pactuadas são os evidenciados no APÊNDICE G deste 

Relatório Técnico, nas fontes Saúde e Educação (Recursos próprios), Educação – 
Outros Recursos e Não Vinculados. 

Consta do referido APÊNDICE G as seguintes informações sobre as obrigações 

de despesa consideradas na apuração: nº e data do empenho, fornecedor, 
histórico da despesa, classificação dos restos a pagar entre processados e não 
processados, valor, fonte de recursos, nº e data de assinatura do 

contrato/congênere. 

Insta registrar, por oportuno, que também se observou a inscrição de restos a 
pagar não processados sem disponibilidade financeira, descumprindo, assim, o 

artigo 55, III, b, da Lei Complementar 101/2000. 

Diante do exposto, propomos a citação do responsável para apresentar 
alegações de defesa acompanhadas de documentos comprobatórios, tendo em 

vista que o Poder Executivo contraiu despesas nos dois últimos quadrimestres do 
mandato sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (art. 42 da 
LRF). 

 

Da justificativa: 

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa, acompanhada de 

documentos. (Defesa de Justificativa 716/2018-4 e Peça Complementar 9505/2018-7) 
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Da Análise da Justificativa 

O defendente argumenta que não houve contratação de despesas nos dois últimos 
quadrimestres do exercício de 2016, indicando como prova o Portal da Transparência do 

município tendo em vista o mesmo indicar que não ter havido contratos firmados nesse 
período. Esclarece ainda que os restos a pagar não processados foram cancelados em 
janeiro de 2017, apresentando cópia do Decreto nº 5648, de 09 de fevereiro de 2017, 

como documento probatório de tal alegação. 

Este Decreto autoriza o cancelamento integral ou parcial dos RPNP inscritos nos 
exercícios de 2014, 2015 e 2016. 

Apresenta ainda cálculos envolvendo a receita prevista e arrecada confrontando-as com 
as despesas previstas, empenhada, liquidada e paga, para ao final argumentar que 
restaram R$ 5,23 milhões de reais de resultado orçamentário superavitário. 

Pois bem. 

O passivo financeiro das entidades públicas é composto de valores devidos cujo 
pagamento independe de autorização orçamentária, uma vez que a obrigação já passou 

pelo orçamento – restos a pagar – ou não está atrelado ao orçamento, como as 
consignações e depósitos de terceiros. 

Restos a Pagar são as despesas legalmente empenhadas pelo ente público, mas não 

pagas. A Lei 4.320/1964 conceitua e classifica os restos a pagar da seguinte forma, em 
seu art. 36: 

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não 

pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não 
processadas. 

Os restos a pagar processados são aqueles cujo serviço foi prestado ou o material 

adquirido foi entregue pelo fornecedor contratado, estando a despesa liquidada e em 
condições legais para o pagamento. 

Os restos a pagar não processados são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, 

porém o objeto adquirido ainda não foi entregue, ou o serviço correspondente ainda não 
foi prestado pelo fornecedor, estando, portanto, pendente de regular liquidação e 
pagamento. 

A Secretaria do Tesouro Nacional traz o seguinte conceito para os restos a pagar 
processados e não processados: 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos 
liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, cujo direito do 
credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser 

cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com 
a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a 
obrigação de pagar.  
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RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios 
que se encontram em plena execução, não existindo o direito líquido e certo 
do credor. Dessa forma, no encerramento do exercício a despesa 

orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda não paga será 
inscrita em restos a pagar não processados. 

Quanto à execução da despesa orçamentária, da qual se origina os restos a pagar, a 

LRF estabelece expressamente a necessidade de vinculação dos recursos à finalidade 
específica, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 101/2000:  

Parágrafo único - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 

serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.  

Nesse sentido, consta do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 

Nacional, o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo 5), 
que tem como propósito dar transparência ao montante disponível para fins da inscrição 
em Restos a Pagar de despesas não liquidadas, evidenciando a disponibilidade de caixa 

líquida para cada um dos recursos vinculados (art. 55 da LRF). 

O demonstrativo também possibilita a verificação do cumprimento do art. 42 da LRF, de 
forma que no último ano de mandato da gestão administrativo-financeira de cada órgão 

referido no art. 20 da mesma lei haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as 
obrigações de despesa contraídas. 

Em relação ao art. 42 da LRF, observados as vinculações dos recursos públicos 

(parágrafo único do art. 8º da mesma lei), a verificação do cumprimento se dá pelo 
confronto das obrigações contraídas com a disponibilidade de caixa existente, levando-
se em conta os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício e 

não apenas nos dois últimos quadrimestres. Havendo insuficiência de recursos 
financeiros, resta configurado o descumprimento do dispositivo. 

Entende-se como assunção de obrigação de despesa aquela proveniente de contrato, 

convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de contratação. Nesse aspecto, 
dispõe a Lei 8.666/1993 (art. 62): 

O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de 

tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços 
estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e 
facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por 

outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho 
de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço . 
(grifo nosso). 

Entende-se, portanto, que, na ausência do instrumento de contrato, a nota de empenho 
pode extrapolar o aspecto meramente orçamentário-financeiro e assumir natureza 
contratual. 

Neste mesmo sentido o TCEES já pacificou alguns entendimentos sobre a matéria, 
dentre os quais apontamos os processos TC 3.096/2013

1
, 2.948/2013

2
 e 3.242/2013

3
 

como precedentes sobre a metodologia aplicada na apuração do artigo 42 da LRF. Além 

disso, o Plenário deste Tribunal decidiu recentemente, Decisão Normativa TC 001/2018, 
de 29 de maio de 2018, sobre a fixação e a ratificação das disposições a fim de apurar o 
cumprimento do artigo 42 da LRF, dentre as quais citamos: 

 II - Para apuração da disponibilidade líquida de caixa serão deduzidos:  

                                                 
1 Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Irupi (2012). Relator Conselheiro Domingos Augusto 
Taufner. 
2
 Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Alegre (2012). Relator Conselheiro Substituto Marco 

Antônio da Silva. 
3 Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Iconha (2012). Relator Conselheiro  Substituto Marco 
Antônio da Silva. 
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a) Todos os encargos e demais compromissos a pagar até o final do 

exercício, inclusive os restos a pagar não processados de exercícios 
anteriores, independentemente da natureza da despesa contratada ser 
de caráter continuado ou não, revestindo-se ou não de caráter de 

essencialidade, emergência e cuja não celebração importe em prejuízo 
à continuidade do serviço público; (grifo nosso) 

(...) 

IV - O ato de “contrair obrigação de despesa” será considerado no momento 
da assunção da obrigação, ou seja, da emissão do ato administrativo 
gerador da despesa, da data de assinatura do contrato, convênio, acordo, 

ajuste e outros instrumentos congêneres ou, na ausência desses, da data 
do empenho da despesa, na forma do artigo 62 da Lei 8.666/1993. 

(...) 

VI - As obrigações de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres 
do último ano de mandato e inscritas em restos a pagar processados e não 
processados, com insuficiência de disponibilidade de caixa, configuram o 

descumprimento do caput, do art. 42 da Lei Complementar nº. 101/2000, 
observado o disposto no inciso V, do artigo 1º desta Decisão Normativa.  

Desta forma, com base nos preceitos legais e regulamentares anteriormente 

mencionados, e ainda, considerando-se as informações encaminhadas pelo responsável 
em sua prestação de contas apurou-se que as fontes de recursos “Saúde – Recursos 
Próprios; Educação – Recursos Próprios; Educação – Outros Recursos e Não 

Vinculadas” apresentaram insuficiência de recursos para as despesas contraídas.  

Não obstante às alegações de cancelamento dos restos a pagar não processados, 
verificou-se, conforme tabela contida no RT, que não havia lastro financeiro mesmo 

antes da inscrição de restos a pagar não processados: 

Disponibilidade de caixa antes da inscrição dos restos a pagar não processados (R$):  

 
Destinação dos 

Recursos 

Disponibilidad
e de caixa 

bruta 

Obrigações financeiras Dispon. 
Líquida 

30/04 

Dispon. 
Líquida 

31/12 
Até 31/04 A partir de 

01/05 

Saúde - 
Recursos 

próprios 

375.884,15 3.359.961,28 4.177.095,62 
-
2.984.077,1

3 

-7.161.172,75 

Educação - 
Recursos 
próprios 

411.744,29 4.054.983,53 3.729.061,28 
-
3.643.239,2
4 

-7.372.300,52 

Educação - 

Outros recursos 
249.801,93 9.767,60 70.117,75 240.034,33 169.916,58 

Não vinculadas 9.993.052,57 5.912.432,34 
10.602.737,3
1 

4.080.620,2
3 

-6.522.117,08 

Total 11.030.482,94 13.337.144,75 
18.579.011,9
6 

-
2.306.661,8

1 

-
20.885.673,77 

 

Ou seja, do quadro anterior, verifica-se não haver disponibilidade líquida de caixa já em 
30/04/16, mesmo antes da inscrição dos restos a pagar não processados.  

Além disso, consultando-se a prestação de contas bimestral/2016 via CidadES, 
encaminhada pelo responsável, observou-se a contração de despesas, no período 
vedativo, sem características de serem essenciais ao serviço público, conforme se 

relaciona: 

Objeto Valor Contratado Empenho Data 
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CONTRATAÇÃO DA BANDA 

TROPICAL BRASIL PARA ATENDER 
A 4º FESTA DA ROÇA  

R$ 5.200,00 
 TERESA CRISTINA RICCI 
08606297755 

3089/2016 20/05/2016 

 DJ NOTURNO PARA ATENDER A 
PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 

SÃO JOSE DE ANCHIETA 

R$ 1.600,00 
EDIVAN PEREIRA DE 
OLIVEIRA 

3487/2016 30/05/2016 

CONTRATAÇÃO DA "BANDA 
GANDAIA" PARA APRESENTAÇÃO 
DE SHOW MUSICAL 

R$ 2.500,00  ADELMO PARMAGNANI ME 2914/2016 05/05/2016 

CONTRTAÇÃO DA BANDA OS 

SANTANAS PARA ATENDER A 
FESTA DE SÃO PEDRO 

R$ 8.000,00 
 UNIVERSO A   R SERVICOS 
E EVENTOS LTDA 

3683/2016 27/06/2016 

CONTRATAÇÃO DE SHOW COM  

FREI ZECA 
R$ 9.000,00  J C DOS SANTOS   ZECA ME 3698/2016 28/06/2016 

 CONTRATAÇÃO DE DUDA FELIPE 
PARA ATENDER A FESTA 

NACIONAL DE SÃO JOSE 

R$ 1.500,00 
ANDRELUZA CARNEIRO 
FELIPE 05535223700 

3510/2016 02/06/2016 

 CONTRATAÇÃO DO PADRE 
JOÃOZINHO PARA ATENDER A 
PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 

SÃO JOSE  

R$ 42.000,00  MC LOCACAO LTDA ME 3549/2016 03/06/2016 

 CONTRATAÇÃO DE SHOW COM 

VERSÃO PIRATA 
R$ 2.000,00 

 RICO GARCIA AUDIOVISUAL 

- EIRELI - ME 
3574/2016 06/06/2016 

 CONTRATAÇÃO DE MARCUS 
MACEDO PARA ATENDER A 

PROGRAMAÇÃO DA FESTA 

R$ 2.000,00 
 RICO GARCIA AUDIOVISUAL 
- EIRELI - ME 

3575/2016 06/06/2016 

 CONTRATAÇÃO DE SHOW COM 

ANFRIZIO LIMA  
R$ 1.500,00 

 ANFRISIO DE VARGAS 
CHARPINEL E LIMA 
10130935778 

3584/2016  08/06/2016 

CONTRATAÇÃO DE SHOW 

MUSICAL COM O GRUPO MOLEJO 
R$ 55.000,00 

 MOLEJO E MOLEJO 
PRODUCOES E EVENTOS - 
EIRELI - ME 

3589/2016  08/06/2017 

CONTRATAÇÃO DA BANDA 
"TROPICAL BRASIL" PARA 
APRESENTAÇÃO DE SHOW  

MUSICAL 

R$ 5.200,00 
 TERESA CRISTINA RICCI 
08606297755 

3671/2016 23/06/2016 

CONTRATAÇÃO DO TRIO JATOBÁ 
PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO 
DO FORRÓBOBÓ  IRIRI 

R$ 4.000,00 
 UNIVERSO A   R SERVICOS 

E EVENTOS LTDA 
4148/2016 14/07/2016 

 CONTRATAÇÃO DA BANDA 

MACUCOS PARA APRESENTAÇÃO 
MUSICAL NO DIA 10/06 

R$ 25.000,00 
 UNIVERSO A   R SERVICOS 
E EVENTOS LTDA 

3553/2016 06/06/2016 

CONTRATAÇÃO DA "BANDA MANIA 
DE VANEIRA"  PARA 

APRESENTAÇÃO DE SHOW  
MUSICAL  

R$ 3.500,00 
AERTON NUNES COSTA 

08492232706 
3622/2016 15/06/2016 

CONTRATAÇÃO DO CANTOR 
ALECS RODRIGUEZ PARA 

TENDER A FESTA DA IMIGRAÇÃO 
ITALIANA 

R$ 1.500,00 
 ALECSANDER RODRIGUES 
DE SOUZA FABIANO 
15585196707 

4669/201

6 
19/08/2016 

 CONTRATAÇAO DE NEY DA 
VIOLA  E AMARILDO PARA 

ATENDER A  FESTA  DA 
IMIGRAÇÃO ITALIANA 

R$ 2.310,00 V T  SANTORIO ME 
4714/201

6 
22/08/2016 

 CONTRATÇAÕ DO CANTOR  
MIRANDO SHULLER PARA 

ATENDER A FESTA DA 
IMIGRAÇÃO ITALIANA 

R$ 3.500,00 
 UNIVERSO A   R SERVICOS 

E EVENTOS LTDA 

4715/201

6 
22/08/2016 
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CONTRATAÇÃO DA BANDA 

TRADIÇÃO SERTANEJA PARA 
ATENDER A FESTA DA 
IMIGRAÇÃO ITALIANA 

R$ 2.000,00 
 FRANCISCO VALCEIR 
SEZINI 

5098/201
6 

31/08/2016 

 CONTRATAÇÃO DA BANDA 

TALLENTOS PARA 
APRESENTAÇÃO DE SHOW 
MUSICAL 

R$ 2.500,00 
MELINA RONQUETI 
CESTARI 11333161743 

4630/201
6 

10/08/2016 

CONTRATAÇÃO DA BANDA 

TALLENTOS PARA 
APRESENTAÇÃO DE SHOW 
MUSICAL 

R$ 1.800,00 
MELINA RONQUETI 
CESTARI 11333161743 

4643/201
6 

11/08/2016 

CONTRATAÇÃO DE SHOW 

MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO 
NA FESTA DO AIPIM 

R$ 5.200,00 
 TERESA CRISTINA RICCI 
08606297755 

4585/2016 05/08/2016 

CONTRATAÇAO DA BANDA 
GIOCCO D MOURA PARA 

ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA 
FESTA DA IMIGRAÇÃO 

R$ 5.500,00 
LEANDRO FLORINDO 

FARDIN 00372761747 
5119/2016 01/09/2016 

 CONTRATAÇÃO  DO CHEFE DE 
COZINHA GILSON SURRAGE, 

PARA APRESENTAÇÃO NO 
FESTIVAL DO FRUTOS 

R$ 6.000,00 
 GILSON SURRAGE D 

OLIVEIRA 75115905787 
5662/2016 07/10/2016 

CONTRATAÇÃO  DA BANDA TOCAI, 
PARA APRESENTAÇÃO NO 

FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR,  

R$ 4.000,00 
 VALMIR JOSE DA SILVA 
COSTA 03167206748 

5668/2016 10/10/2016 

PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À 
EMPRESA PLAY CITY EVENTOS 
LTDA 

R$ 193.500,00 
 PLAY CITY EVENTOS LTDA   

ME 
5118/2016 31/08/2016 

 

Registre-se que todas as despesas contraídas no período vedativo, sem cobertura 
financeira, entre 1º de maio a 31/12/2016, estão relacionadas no apêndice G do RT 
1084/2017. 

Por derradeiro, verifica-se que as alegações apresentadas pelo gestor não foram 
suficientes para refutar a infringência ao art. 42 e também ao art. 55, III, b, ambos da Lei 
Complementar 101/2000. 

Diante do exposto, sugere manter o indicativo de irregularidade apontada no item 7.4.2 
do RT 1084/2017. 

 

2.7 Ausência de parecer integral sobre as contas de 2016 emitido pelo Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social da Saúde (item 8.4 do RT nº 1084/2017) 

Base normativa: IN 34/2015. 

Dos Fatos: 

A análise efetuada no item 8.4 do RT 1084/2017 apontou que o Parecer emitido pelo 
Conselho de Saúde foi encaminhado de forma incompleto, pois o parecer encaminhado 

trata apenas das contas do primeiro e segundo quadrimestres, faltando o parecer relativo 
ao terceiro3 quadrimestre de 2016. 

Anchieta, 21 de novembro de 2016 

RESOLUÇÃO N° 020/2016 
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A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Anchieta, em sua 078ª Reunião 

Extraordinária, realizada no dia 21 de novembro de 2016, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições pela Lei N° 8.080, de 19 de Setembro 
de 1990; Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e Lei Municipal n° 996 de 

14 outubro de 2014, e 

Considerando: 

A obrigatoriedade da apreciação da prestação de Contas Quadrimestral da 

Secretaria Municipal de Saúde pelo Conselho Municipal de Saúde;  

O parecer da Comissão de Fiscalização em anexo; 

A lei complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012. 

O parecer da plenária; 

Resolve: 

Art. 1° - Aprovar com restrições e as ressalvas o Relatório Quadrimestral de 

Gestão dos primeiros e segundo quadrimestres de 

2016, da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta , nos termos do Parecer 
n° 002/2016 apresentado pela Comissão de Avaliação de Prestação de 

Contas do Conselho Municipal de Saúde de ANCHIETA. 

Da justificativa: 

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa: (Defesa de 

Justificativa 716/2018-4) 

 

 

 

Da Análise da Justificativa 

Verifica-se da prestação de contas anual que o parecer relativo ao 1º e 2º quadrimestres 

de 2016 foi encaminhado em 02/05/2017, após solicitação de retificação da PCA, pela 
área técnica desta Corte de Contas. 

Conforme transcrito anteriormente, o documento foi datado pelo conselho em 21 de 

novembro de 2016. 
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Constata-se ainda, no item 8.2, tabela 29 do RT 1084/2017, que foram aplicados 17,14% 

da receita de impostos em serviços públicos de saúde, cumprindo assim o limite 
constitucional. 

Verifica-se ainda que a responsabilidade de envio da Prestação de Contas ao TCE e 

consequentemente do Parecer do Conselho de Saúde, coube ao Sr. Fabricio Petri, atual 
gestor. 

Desta forma, entende-se não ser possível responsabilizar o Sr. Marcus Vinicius 

Doelinger Assad, assim, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no 
item 8.4 do RT 1084/2017. 

 

2.7 (sic leia-se item 2.8) Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a 
emissão do Parecer do Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual (item 
10.1 do RT nº 1084/2017) 

Base normativa: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 
227/2011, IN TCEES 34/2015. 

Dos Fatos: 

A análise efetuada no item 6.2 do RT 1084/2017 apresentou a seguinte situação:  

Ao analisar o Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno, encaminhado 
pelo gestor na presente Prestação de Contas, verifica-se que houve abstenção de 

emissão de uma opinião conclusiva sob a prestação de contas do gestor 
responsável e alegou-se: 

Até a presente data, não foram encaminhados a este Órgão Central de 

Controle Interno os arquivos geradores  das  peças  integrantes  da  
Prestação  de  Contas  do Prefeito do Município de Anchieta/ES, referente 
ao Exercício 2016, malferindo, desta feita, o Art. 22, do Decreto Municipal 

n.º 5.554, de 17 de outubro de 2016 de lavra da Gestão  Anterior, que  
“Dispõe  sobre  normas  orçamentárias  e  financeiras  para  o encerramento 
do exercício de 2016 e dá outras providências” ...  

 

PARECER CONCLUSIVO 

Analisamos as peças que compõem a Prestação de Contas do Prefeito do 

Município de Anchieta/ES, Exmo. Sr. Marcus Vinic ius Doelinger Assad, 
relativas ao Exercício de 2016, com objetivo de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município de 
Anchieta/ES; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração municipal, bem como, da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres do Município; 

III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  

[...] 

 

Frente a todo o exposto, esta Unidade Central de Controle Interno emite 

opinião de que as peças que integram a prestação de contas sob exame, 
representam inadequadamente, a posição orçamentária, financeira, 
patrimonial e de gestão fiscal, no exercício a que se refere, observando-se a 

legalidade, legitimidade e economicidade na gestão de recursos públicos. 
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Portanto, tendo em vista que foi realizada análise da prestação de contas pela 

Controladoria Geral do Município, sugere-se citar o gestor, para apresentar justificativas 
pela ausência de tomada de medidas necessárias e suficientes que viabiliz assem a 
realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno 

sobre a prestação de contas anual. 

 

Da justificativa: 

Em resposta à citação o gestor apresentou a seguinte justificativa: (Defesa de 
Justificativa 716/2018-4) 

 

 

 
 
 

 
  
 

 

Da Análise da Justificativa 

O RT 1084 apontou para a necessidade de citação para apresentar justificativas pela 
ausência de tomada de medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a 

realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno 
sobre a prestação de contas anual. 

Da leitura do Relatório e Parecer do Controle Interno, arquivo RELOCI_127, constata-se 

que foram realizados diversos procedimentos de controles relativos à gestão fiscal, 
financeira e orçamentária, relativos ainda à gestão patrimonial e aos limites 
constitucionais e legais, bem como foram realizadas auditorias. Ao final de todo processo 

de controle foram apontadas irregularidades, algumas inclusive já analisadas nesta 
instrução, e apresentado proposições ao gestor responsável e emitido o parecer 
opinativo quanto à inadequação das contas tendo em vista as irregularidades 

encontradas. 
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Verifica-se assim, que houve verdadeiramente emissão do Parecer, contudo, 

especificamente quanto aos Demonstrativos Contábeis o Relatório registra que não 
foram encaminhadas para análise.  

 

 

Em que pese tal omissão, constata-se que a mesma ocorreu no exercício de 2017, 
portanto, sob a responsabilidade do atual prefeito o Sr. Fabricio Petri. Observa-se ainda 

que o Relatório menciona que o Decreto nº 5554 de 17 de outubro de 2016 determinava 
a Secretaria Municipal da Fazenda o envio dos demonstrativos ao Controle Interno. 
Desta forma, considerando-se que o referido Decreto fora emitido na gestão do Sr. 

Marcus Vinicius Doelinger Assad, constata-se que o mesmo adotou medidas. Assim, 
sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 10.1 do RT 1084/2017.  

 

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 252.813.381,39 

Despesas totais com pessoal 138.771.374,67 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL  54,89% 
Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 
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Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 252.813.381,39 

Despesas totais com pessoal 144.023.016,91 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 56,97% 

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

 

Conforme se observa das tabelas anteriores foi descumprido o limite máximo legal de 

despesa com pessoal – Poder Executivo. 

Entretanto não foi citação ao prefeito por estar no período de adequação e também 
porque em consulta ao Sistema LRFWeb verificou-se que o total da despesa com 

pessoal já havia retornado aos limites estipulados pela LRF. 

 

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 1084/2017, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 

120% estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir:  

Descrição Valor R$ 

Dívida consolidada 5.545.805,23 

Deduções 0,00 

Dívida consolidada líquida 5.545.805,23 

Receita corrente líquida - RCL 252.813.381,39 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 2,20% 

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

 

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 252.813.381,39 

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 05101/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Garantias concedidas (Limite 22% RCL) 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 252.813.381,39 
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Montante global das garantias concedidas 0,00 

% do montante global das garantias concedidas sobre a 
RCL 

- 

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 252.813.381,39 

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 05101/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

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 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER NOS 
ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO 

Conforme disposto no RT 1084/2017, não há evidências de descumprimento do art. 21, 
§ único da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta Corte de 
Contas. 

 

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 27.512.592,62 

Receitas provenientes de transferências 190.519.455,96 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e 

desenvolvimento do ensino 
218.032.048,58 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do 
ensino 

74.448.210,67 

% de aplicação 34,15% 

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Da tabela acima se verifica que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional 
de 25% relacionado à educação. 

Destinação de recursos Valor R$ 
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Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 19.650.902,17 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do 
magistério 

16.954.630,67 

% de aplicação 86,28% 

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Da tabela acima verifica-se 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 27.512.592,62 

Receitas provenientes de transferências 190.519.455,96 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços 

públicos de saúde 

218.032.048,58 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde  37.360.174,33 

% de aplicação 17,14% 

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Da tabela acima verifica-se 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) 238.151.067,99 

% máximo para o município 7,00% 

Valor máximo permitido para transferência 16.670.574,76 

Valor efetivamente transferido 16.646.925,48 

Fonte: Processo TC 05101/2017-1 - Prestação de Contas Anual/2016 

Verifica-se da tabela acima, bem como do RT 1084/2017, constata-se que foi respeitado 
o limite constitucional relacionado às transferências efetuadas à Câmara Municipal.  

 

 

 

 

6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao município de Anchieta, exercício 

de 2016, formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015 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 Anchieta, recomendando a REJEIÇÃO da prestação de contas 
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anual do Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, prefeito no exercício de 2016, conforme 

dispõem o inciso III, do art. 132 da Resolução TCEES 261/2013 e o inciso III, do art. 80, 
da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção das seguintes 
irregularidades: 

2.1 Abertura de crédito adicional sem autorização legal (item 4.1.1 do RT nº 
1084/2017) - Base normativa: artigo 167, V, da Constituição Federal de 1988 e 
artigo 42 da Lei Federal 4.320/1964. 

2.2 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de recursos sem lastro financeiro 
(item 4.1.2 do RT nº 1084/2017) - Base normativa: artigo 167, V, da Constituição 
Federal de 1988 e artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964. 

2.3 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho 
(item 4.2.1 do RT nº 1084/2017) - Base normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº 
101/2000 (LRF) e 25 da LDO. 

2.4 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo 
do superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial 
consolidado (item 6.1 do RT nº 1084/2017) - Base normativa: artigos 83, 84 e 89 

da Lei Federal nº 4.320/1964. 

2.5 Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas 
(item 6.2 do RT nº 1084/2017) - Base normativa: Artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, 

inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 101/2000.  

2.7 [sic leia-se item 2.6] Contratação de despesas nos dois últimos quadrimestres 
de mandato sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item 7.4.2 

do RT nº 1084/2017) - Base normativa: artigo 42 da Lei Complementar 101/2000. 

Vitória, 31 de julho de 2018. 

[...]” 

 

Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e 

tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, corroborando integralmente 

o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, com fulcro no 

artigo 80, III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da Constituição 

Estadual, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que 

submeto à sua consideração. 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Relator 

 

1. PARECER PRÉVIO 

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

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

câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:  
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1.1 EMITIR PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Anchieta, 

recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor Marcus Vinicius Doelinger 

Assad - Prefeito Municipal de Anchieta, relativas ao exercício financeiro de 2016, 

conforme dispõem o inciso III do art.132, do Regimento Interno deste Tribunal e o 

inciso III do art. 80, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a manutenção 

das irregularidades apontadas na Instrução Técnica Conclusiva 2994/2018, a seguir 

relacionadas:  

1.1.1 Abertura de crédito adicional sem autorização legal (item 2.1 da ITC 2994/2018 e 

item 4.1.1 do RT 1084/2017)  

Base normativa: artigo 167, V, da Constituição Federal de 1988 e artigo 42 da Lei Federal 

4.320/1964. 

1.1.2 Abertura de crédito adicional utilizando fonte de recursos sem lastro financeiro 

(item 2.2 da ITC 2994/2018 e item 4.1.2 do RT 1084/2017)  

Base normativa: artigo 167, V, da Constituição Federal de 1988 e artigo 43 da Lei Federal 

4.320/1964. 

1.1.3 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho 

(item 2.3 da ITC 2994/2018 e item 4.2.1 do RT 1084/2017)  

 Base normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e 25 da LDO. 

1.1.4 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do 

superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial 

consolidado (item 2.4 da ITC 2994/2018 e item 6.1 do RT 1084/2017)  

 Base normativa: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/1964. 

1.1.5 Apuração de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas 

(item 2.5 da ITC 2994/2018 e item 6.2 do RT 1084/2017)  

Base normativa: Artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 

101/2000. 

1.1.6 Contratação de despesas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem 

disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item 2.6 da ITC 2994/2018 e item 

7.4.2 do RT 1084/2017)  
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Base normativa: artigo 42 da Lei Complementar 101/2000. 

1.2 Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e parágrafo único, 

134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, 

pessoalmente, o senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad – Prefeito Municipal 

frente à Prefeitura Municipal de Anchieta no exercício de 2016, pelo descumprimento 

do disposto no art. 5°, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, consoante apontamento 

descrito no item 1.3 acima. 

1.3 ARQUIVAR os autos do processo após transito em julgado.  

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 10/10/2018 - 34ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator) e Rodrigo Flávio 

Freire Farias Chamoun. 

4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em substituição). 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN  

CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS  

Em substituição  

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

LUCIRLENE SANTOS RIBAS 

Secretária-adjunta das sessões  
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